
REF. ALI18898

3.450.000 € Huis / Villa - Te koop
7 Slaapkamer huis / villa met 1,135m² Tuin te koop in Cabo de las Huertas, Alicante
Spanje »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

656m²
Plattegrond  

1.200m²
Perceeloppervlakte  

1.135m²
Tuin

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke woning met prachtig zeezicht te koop in
een prestigieuze buurt van Alicante.

Deze exclusieve woning is ontworpen en gebouwd door een architect voor zijn eigen
gezin. Het pand biedt meer dan 600 m² aan woonruimtes op een perceel van 1200m².
Op het zuiden en met open ruimtes, profiteert het huis van veel natuurlijk licht,
terwijl het tijdloze ontwerp deze elegante woning tot een echt juweeltje maakt in
Cabo de las Huertas, Alicante.

Het huis is ontworpen met comfort en functionaliteit in het achterhoofd en profiteert
ten volle van het panoramische uitzicht met terrassen op elk niveau. Verdeeld over 4
verdiepingen, profiteert de woning van veel buitenruimte, perfect om te genieten van
het benijdenswaardige mediterrane klimaat.

We worden verwelkomd in het pand op de begane grond door een elegante receptie
die leidt naar de ruime woonkamer met hoge plafonds en een zitkamer met een open
haard. Aan de ene kant vinden we de bibliotheek / tv-kamer en toegang tot de
prachtige slaapkamer, met uitzicht op de zee, met een grote inloopkast en een
volledige travertijn marmeren badkamer.

Ook op de begane grond vinden we de eetkamer die uitkomt op het buitenterras. De
volledig uitgeruste keuken heeft veel bergruimte plus een praktische dienstingang
vanuit de achtertuin. Een wasruimte completeert dit gedeelte van het pand.

Een mooie wenteltrap leidt naar de tweede verdieping. Het slaapgedeelte biedt 3
slaapkamers, allemaal met een eigen badkamer en een zitkamer. De derde
verdieping is een charmante open slaapkamer met inloopkast, badkamer en een
eigen terras.

Het souterrain is ontworpen als de zomeramusement verdieping met een ruime
zomersalon, speelkamer / speelkamer, overdekte zomerkeuken met traditionele
Valenciaanse keuken om paella of barbecue te koken. Grote schuiframen bieden
toegang tot het zwembad, een terras en een prachtige tuin. Op hetzelfde niveau is er
een authentieke wijnkelder, 2 slaapkamers voor de gasten, een complete badkamer,
een grote berging en een garage voor 3 auto's.

Deze woning is een geweldige kans voor een groot gezin op zoek naar privacy en
comfort. Een prestigieuze locatie, dicht bij restaurants en een breed scala aan
diensten garandeert bewoners een uitstekende kwaliteit van leven.

lucasfox.co.nl/go/ali18898

REF. ALI18898

3.450.000 € Huis / Villa - Te koop
7 Slaapkamer huis / villa met 1,135m² Tuin te koop in Cabo de las Huertas, Alicante
Spanje »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

656m²
Plattegrond  

1.200m²
Perceeloppervlakte  

1.135m²
Tuin

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/ali18898
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit spectaculaire
pand.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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