
VERKOCHT

REF. DEN12205

1.195.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 741m² Tuin te koop in Jávea, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

567m²
Plattegrond  

1.189m²
Perceeloppervlakte  

80m²
Terras  

741m²
Tuin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe nieuw gebouwde villa met hypermoderne
technologie, een tuin en een zwembad, te koop in een
bevoorrechte omgeving en met een spectaculair uitzicht
vanuit alle kamers.

Nieuwbouw villa van 567 m² gelegen op een perceel van 1.189 m², waarvan 741 m²
voor de tuin. Het is gelegen in een prestigieuze woonwijk met een spectaculair
panoramisch uitzicht op de kust en de baai van Jávea, vanuit alle kamers en
terrassen, wat het gevoel geeft te leven in een constant privé-uitzichtspunt over de
Middellandse Zee.

Het huis is nieuw gebouwd, met een uniek ontwerp dat het natuurlijke licht
maximaliseert. Het heeft luxe functies en de nieuwste technologie. De eerste
verdieping, de hoogste, is de belangrijkste kern van het huis en bestaat uit een
woonkamer met een volledig uitgeruste keuken en 2 spectaculaire terrassen. De ene
is op het noorden gericht en biedt een prachtig uitzicht op de kust, terwijl de andere
een veranda met een zwembad is, ideaal om te ontspannen met volledige privacy.
Deze verdieping bestaat ook uit de hoofdslaapkamer met een jacuzzi, kleedkamer en
2 terrassen.

De begane grond heeft 3 grote slaapkamers, allemaal met een eigen badkamer en
een eigen terras, dus ze bieden veel licht en totale privacy. De kelder heeft 3
onafhankelijke toegangsdeuren, dus u kunt in totaal 3 auto's parkeren.

Sommige extra functies omvatten vloerverwarming, domotica-systeem, een lift
warme en koude airconditioning, gemotoriseerde garagedeuren, zwembad met LED-
verlichting, tuin met automatische irrigatie en LED-verlichting. De keuken is volledig
uitgerust met een koelkast, inductiekookplaat, afzuigkap, elektrische oven,
magnetron, wasmachine, droger en vaatwasser.

Een volledig nieuwe villa te koop in een bevoorrechte omgeving. De sleuteloverdracht
vindt in september plaats.

lucasfox.co.nl/go/den12205

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning
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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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