
REF. DEN16487

3.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 17,391m² Tuin te koop in La Sella
Spanje »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

467m²
Plattegrond  

18.053m²
Perceeloppervlakte  

100m²
Terras  

17.391m²
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

Afgelegen villa met een prachtig terrein dichtbij de La
Sella golfbaan in het natuurpark Montgó.

Dit fantastische huis in rustieke stijl is omgeven door een dramatisch
natuurlandschap en heeft een eigen prachtige tuin die zorgvuldig is ingericht om het
grootste deel van het 18.000m² grote perceel te maken.

Eigentijdse luxe wordt perfect gecombineerd met de Moorse stijl om een huis van
eindeloze fascinatie te creëren, met crèmekleurige en travertijn marmeren vloeren in
de stijl van de Franse abdij. Deze stijl versmelt met smeedijzer, staal, glas en andere
moderne attributen in grote open ruimtes.

Van de opvallende industriële leisteenkeuken in industriële stijl tot de knusse
bibliotheek en van de organische badkamerontwerpen tot de verbazingwekkende
kroonluchters en hangende houtkachel, elke kamer draagt bij tot het algehele gevoel
van een hoogwaardig plattelandsleven voor een bevoorrechte familie. Een van de
woonkamers op de begane grond is een bioscoop.

De eclectische mix van stijlen en afwerkingen omvat travertijnmarmer in de
badkamers, stenen gootstenen, massief grenen deuren, met de hand gesneden
stenen muren en 4 meter hoge glazen schuifdeuren. De algemene stijl is warm en
gastvrij, en dit gevoel wordt versterkt door het vloerverwarmingssysteem.

De slaapkamers zijn royaal en mooi afgewerkt, en de natuurlijke en zeer privé-
uitzichten kunnen ook worden genoten vanaf het grote terras op de bovenste
verdieping.

Buiten is het terrein een privéparadijs met eindeloze paden en hoeken om te
verkennen, met volwassen bomen, formele tuinen, watervallen en fonteinen, plus
fruitboomgaarden en cactustuinen, allemaal bediend door een automatisch
irrigatiesysteem.

In het hart van de verzorgde gazons ligt het zwembad, geflankeerd door bomen en
overzien door een luxe zwembadhuis van 95 m², gebouwd met originele balken,
schuifdeuren en luiken en Braziliaanse leisteenvloeren met veel ruimte om te
ontspannen en te entertainen.

lucasfox.co.nl/go/den16487

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, , 
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Er is een mooie zomerterraskamer van 40 m² en een fantastische eet- en
barbecueruimte. Dit is gemaakt voor comfort, met marmer, handgemaakte
Marokkaanse tegels en gerestaureerd hout en is de ideale plek om van de zon te
genieten en het terrein te verkennen.

Een ander gerenoveerd huis, afgewerkt in teak, wacht rustig in de tuin en is
omgebouwd tot een fitnessruimte met sauna en keuken. Dit kan gemakkelijk worden
omgezet in een woonruimte en een slaapkamer.

Er is ook 100 m² aan openbare ruimtes, verdeeld in ruimtes voor voedselopslag,
tuinuitrusting en machines. Deze kunnen gemakkelijk worden omgezet in stallen. De
benedenverdieping omvat een multifunctionele ruimte en een kelder, terwijl drie
gesloten garages voldoende overdekte parkeergelegenheid bieden.
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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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