REF. DEN11465

€1,599,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Dénia, Costa Blanca
Spanje » Costa Blanca » Dénia » 03700
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Contact ons over deze woning
+34 960 07 77 90

denia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Marqués de Campo, 46; 2,1, Dénia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Elegante villa met een grote tuin en een prachtig
zwembad, te koop op slechts 50 meter van het strand aan
de Costa Blanca.
Een van de meest exclusieve accommodaties aan de kust van Dénia, deze villa is
geïnspireerd op het ontwerp uit de jaren 60. Er is aandacht besteed aan elk detail en
een breed scala aan kleuren en hoogwaardige materialen, waaronder steen en hout.
Het pand, met een oppervlakte van 583m², ligt op een perceel van 2.000m² en is in
2013 volledig gerenoveerd. Het pand is verdeeld over 2 verdiepingen en heeft een
solide constructie. Het beschikt over materialen en afwerkingen van topkwaliteit. De
lichte en comfortabele villa heeft grote ramen en een hoog plafond die het gevoel
van ruimte benadrukken. De grote gemeenschappelijke ruimtes zijn perfect om
samen als gezin met elkaar te genieten.

lucasfox.co.nl/go/den11465
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Balkon, Barbecue, Berging, Chill out area,
Dubbel glas, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken,
Waterput

Bij binnenkomst in de villa, geeft een hal toegang tot de slaapkamer die uitkomt op
de tuin, een logeerkamer met een bad en douche, een wasruimte en een ruime,
volledig uitgeruste keuken. Het is ook mogelijk om toegang te krijgen tot het terras,
met een barbecue, een tuin en het heerlijke zwembad met turquoise water uit de
keuken.
De 3 overige slaapkamers bevinden zich op de geluiddichte eerste verdieping, elk van
deze slaapkamers heeft directe toegang tot het balkon-terras rondom de gehele
verdieping. Een van de slaapkamers heeft een geïntegreerde badkamer met de
andere 2 slaapkamers die een badkamer delen. De woonkamer, ook op deze
verdieping, heeft een aantrekkelijke open haard als centraal punt en deelt een open
ruimte met de servicekeuken. Het pand is zo ontworpen dat het interieur privé blijft
zonder natuurlijk licht op te offeren.
De indrukwekkende buitenruimte is voorzien van een garage, een terras met een
barbecue, ideaal om buiten te eten en de tuin met een zwembad en douches. Er is
ook een put van 1000 liter.
Een van de meest luxueuze villa's aan de kust van Dénia, deze villa zou een ideale
eerste of tweede woning zijn gezien de nabijheid van het centrum van Denia
gecombineerd met gemakkelijke toegang tot het strand.
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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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