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4
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OMSCHRIJVING

Uitstekende moderne villa te koop in een zeer gewilde
buurt en op slechts 10 minuten lopen van het strand.

Gebouwd in 2011 en sindsdien in onberispelijke staat onderhouden, is dit
uitzonderlijke pand van 623 m² gelegen in de zeer gewilde wijk Ses Falugues, met het
strand van Aiguablava op slechts 10 minuten lopen.

Het pand, gelegen op een prachtig aangelegd vlak perceel van 1.923 m² met
maximale privacy, is verdeeld over twee verdiepingen.

De woning wordt betreden via de bovenverdieping. Een indrukwekkende trap leidt
vanuit de hal naar het lagere niveau waar hoge plafonds en kamerhoge ramen zorgen
voor een overvloed aan natuurlijk licht. De grote ontvangstruimte heeft een dubbel
hoog plafond en grote ramen die uitkomen op het terras en de tuin, die allemaal het
gevoel van ruimte accentueren. De open woonkamer vloeit op natuurlijke wijze over
in de eet- en keukenruimte en biedt een ononderbroken zicht op het zwembad en de
tuin daarachter.

Het eet- en keukengedeelte kunnen indien nodig worden afgesloten via een grote
schuifdeur. De keuken is geplaatst rond een groot centraal eiland en is volledig
uitgerust met de nieuwste keukenapparatuur. Vanuit de keuken vinden we de
bijkeuken en de wasruimte, opnieuw met volledig ingerichte berging. Een deur leidt
vanuit de achterkeuken naar de dubbele garage.

Grote schuifdeuren openen vanuit de keuken en eetkamer naar het terras en het
zwembad. Hier vinden we een chill-out zone en een grote pergola met schuifdak en
het 15 meter lange zero-edge zwembad.

Naast het terras is er een grote polyvalente ruimte, die momenteel dienst doet als
televisiekamer, bar en speelkamer. Ook vinden we een berging waar de
buitenmeubels worden opgeborgen.

Op de bovenste verdieping van het pand vinden we de slaapgelegenheid. De ruime
hoofdslaapkamer biedt een en-suite badkamer, een inloopkleedkamer en verborgen
opbergruimte. Het profiteert ook van een eigen terras.

Op deze bovenverdieping vinden we nog drie tweepersoons slaapkamers met en-
suite badkamers en uitzicht over de tuin naar de zee. Een van deze slaapkamers heeft
directe toegang tot de tuin.

lucasfox.co.nl/go/cbr31280

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Chill out area,
Berging, Alarm, Airconditioning
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De woning is voorzien van een centrale verwarming en airconditioning, waarbij de
temperatuur vanuit elke kamer individueel kan worden geregeld.

De woning is omgeven door een weelderige en mooi aangelegde tuin die totale
privacy biedt. Aan de achterzijde van het pand vinden we een tuin met een natuurlijk
gazon, fruitbomen, een buitenjacuzzi en terrasplanken, een ruimte voor de installatie
van een buitenkeuken en een volkstuin. De tuin is voorzien van een automatisch
bewateringssysteem en verlichting.

Naast de dubbele garage biedt de woning voldoende parkeergelegenheid voor
maximaal zes auto's op de oprit.
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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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