
VERKOCHT

REF. DEN12660

950.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

558m²
Plattegrond  

2.000m²
Perceeloppervlakte

+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

Villa met 5 slaapkamers, een grote tuin, verschillende
terrassen, een zwembad en een barbecue, te koop in een
rustig deel van Jávea.

Deze villa van 558 m² ligt op een perceel van 2.000 m² in Jávea, in een gewilde
woonwijk die opvalt door de rust en gemakkelijke toegang tot het strand.

Een hal leidt naar een lichte woonkamer met directe toegang tot de tuin. Naast de
keuken is er een dienst slaapkamer met een eigen toilet. Op deze verdieping zijn ook
3 tweepersoonsslaapkamers, waarvan een met een eigen badkamer en een gedeelde
badkamer.

Op weg naar de eerste verdieping vinden we hier een slaapkamer met een volledige
eigen badkamer, een kleedkamer en een eigen terras met een prachtig uitzicht.

Het huis heeft ook een kelder waar de mechanische ruimte, een berging en een
speelkamer zich bevinden.

De tuin heeft verschillende terrassen met verschillende oriëntaties die het mogelijk
maken om de hele dag door van zon en schaduw te genieten. De buitenruimte bevat
ook een ontspanningsruimte en een barbecue om tijd door te brengen met familie en
vrienden. In het midden van de tuin is een pergola in Aziatische stijl met een keuken.
Er is ook een zwembad en een toilet.

Het pand beschikt over hoogwaardige materialen en luxe afwerking en heeft ruime
kamers met veel natuurlijke lichtinval. Verdere opvallende kenmerken zijn centrale
verwarming, airconditioning en dubbele beglazing om het hele jaar door comfort te
bieden.

lucasfox.co.nl/go/den12660

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Uitzicht, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Barbecue, Balkon,
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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	Villa met 5 slaapkamers, een grote tuin, verschillende terrassen, een zwembad en een barbecue, te koop in een rustig deel van Jávea.

