REF. DEN17260

€690,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa met 2,000m² Tuin te koop in Dénia, Costa
Blanca
Spanje » Costa Blanca » Dénia » 03750
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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

Uitstekende woning bestaande uit een hoofdgebouw en
gastenverblijf, met in totaal 3 slaapkamers, terrassen,
sauna, tuinen en zoutwaterzwembad.
Deze prachtige woning, met een wit hoofdgebouw en een gastenverblijf, staat op een
zonnig perceel op het zuiden van meer dan 13.000 m² naast de La Sella golfbaan en
zeer dicht bij Dénia en Xàbia.
Een oprit leidt naar een overdekte parkeerplaats buiten en het hoofdgebouw dat
modern is en verdeeld over 2 verdiepingen. Op de begane grond worden we
verwelkomd in de grote, open woon-eetkamer met open Bulthaup-keuken. Een
badkamer en een slaapkamer completeren dit niveau. Op de bovenste verdieping
bevindt zich de hoofdslaapkamer met en-suite badkamer, kleedkamer, wasruimte en
toegang tot een zonnig terras.

lucasfox.co.nl/go/den17260
Terras, Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Airconditioning, Barbecue, Chill out area,
Diervriendelijk, Inbouwkasten, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken

In de buurt van dit huis is het onafhankelijke gastenverblijf, met nog een slaapkamer
en een badkamer- het zou ook mogelijk zijn om een keuken te installeren. Er is extra
parkeergelegenheid naast het appartement.
Het huis is voorzien van vloerverwarming, een droog fornuis, airconditioning in alle
kamers en veiligheidsramen met 3 glaslagen, om te allen tijde een maximaal comfort
te garanderen.
De accommodatie biedt ook een mediterrane tuin met een terras, een sauna, een
fantastisch zoutwaterzwembad en een gazon van 200 m². Voor maximale privacy zijn
ze omheind en gescheiden van het huis en het appartement.
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit fantastische huis in La Sella.
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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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