
REF. DEN17203

3.750.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 2,200m² Tuin te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

440m²
Plattegrond  

3,600m²
Perceeloppervlakte  

90m²
Terras  

2,200m²
Tuin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtige villa met fantastisch uitzicht vanuit een
bevoorrechte positie op de Montgó, vlakbij Jávea.

Dit prachtige huis ligt op een prachtig, ruim terrein aan de voet van de dramatische
berg Montgó en het natuurpark, een verhoogde omgeving met een prachtig uitzicht
over het landschap.

Het huis is 6 jaar geleden in de heuvels ingebouwd en is verdeeld over 3
verdiepingen, met grote ramen om de vergezichten te omarmen en het natuurlijke
mediterrane licht binnen te laten, en stijlvolle terrassen en gelaagde tuinen om van
het perfecte klimaat te genieten.

Het ontwerp combineert moderne luxe met traditionele stijl, en een strakke moderne
afwerking mengt naadloos met het indrukwekkende gebruik van steen, marmer, hout
en historische elementen. Opvallende kenmerken zijn de voordeur, die meer dan 400
jaar oud is, en roze ramen die nog teruggaan tot het begin van de 15e eeuw.

Het gezinscomfort van de 21e eeuw is van binnen en van buiten een prioriteit, vanaf
het grote overdekte terras met uitzicht op het spectaculaire zwembad en de tuinen
tot de thuisbioscoop, de speelkamer, de fitnessruimte en de weelderige sauna en
jacuzzi. De slaapkamers en badkamers zijn van de hoogste kwaliteit en zijn
ontworpen door Antonio Luppi. Verder omvat de accommodatie prachtige meubels,
ontworpen door Ascensión Latorre.

De zitkamer met dubbele hoogte is ideaal georiënteerd om het uitzicht op te nemen
en komt uit op het grote hoofdterras, terwijl de zeer koele keuken gebruik maakt van
uitgestrekt glas om het beste uit de hoekpositie te halen en is warm afgewerkt in
hout en baksteen met roestvrij staal details.

lucasfox.co.nl/go/den17203

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Jacuzzi,
Spa, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Chill out area,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Open haard, Thuis bioscoop,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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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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