
VERKOCHT

REF. DEN15306

1.050.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa met 11,700m² Tuin te koop in Jesús Pobre, Alicante
Spanje »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

333m²
Plattegrond  

12.100m²
Perceeloppervlakte  

100m²
Terras  

11.700m²
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

Villa met 5 slaapkamers te koop op een zonnig en volledig
privé perceel met een prachtig uitzicht op La Sella.

Deze mediterrane villa, 333 m² groot, ligt op een perceel van 12.000 m² in de bergen
van La Sella, zeer zonnig en met totale privacy. Het perceel is ontworpen alsof het
een park was; het is de perfecte ruimte om te wandelen en te ontspannen en er is
ook een privézwembad.

We hebben toegang tot het huis via een typisch mediterraan terras dat leidt naar de
ruime woonkamer met charmante houten balken en deuren. Vanuit de woonkamer
hebben we toegang tot de 3 slaapkamers, waarvan een met een eigen badkamer, en
een tweede gedeelde badkamer die de rest van het huis bedient.

De keuken komt uit op een zonnige traditionele binnenplaats met materialen zoals
hout en steen. Een ruimte voor games en ontspanning, die toegankelijk is vanaf het
grote terras, maakt het hoofdgebouw af. Met alle kamers op één verdieping is de
accommodatie functioneel en comfortabel.

Er is ook een tweede privéhuis, ideaal voor gasten, bestaande uit 2 slaapkamers, een
toilet, een keuken en een woonkamer of kantoor.

Neem contact met ons op om dit prachtige en werkelijk unieke huis in La Sella, in de
buurt van Dénia, te ontdekken.

lucasfox.co.nl/go/den15306

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Waterput, Verwarming, Uitzicht,
Dichtbij internationale scholen, 
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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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