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€1,350,000 Penthouse - Te koop

5 Slaapkamer Appartement met 150m² terras te koop in Dénia, Costa Blanca
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire penthouse met 5 slaapkamers en een terras
met panoramisch uitzicht op de zee en Montgó, te koop in
een wooncomplex met een gemeenschappelijke tuin en
zwembaden in Las Marinas.
Fantastisch penthouse van 435 m² met uitstekende kwaliteitsafwerking, gelegen in
een wooncomplex in Las Marinas, aan de kust en dichtbij de belangrijkste
voorzieningen. Het complex heeft een tuin van ongeveer 10.000 m² met zeer grote
ruimtes, allemaal aangelegd met gazon en palmbomen. Bovendien, in het gebied dat
het dichtst bij de zee ligt, is een chiringuito met restaurantservice en een groot
zwembad met een eiland in het midden. Er zijn 2 meer afgezonderde zwembaden, 1
voor kleinere kinderen en een andere met een glijbaan en waterval.
De accommodatie is bereikbaar met een lift en we vinden een gang met 2 grote
slaapkamers aan de rechterkant, beide met een eigen badkamer, waarvan 1 verdeeld
over 3 ruimtes: doucheruimte, toiletruimte en badkamer met ligbad. Het biedt ook
directe toegang tot het grote terras rondom het penthouse met een panoramisch
uitzicht op de zee, de Montgó en de rest van Denia.
Aan de linkerkant van de gang is er een toilet, 3 slaapkamers, een badkamer en de
keuken, die een zeer functionele indeling biedt, omdat het wasgedeelte is
geïntegreerd, maar gescheiden door een centrale scheidingswand. De keuken sluit
direct aan op de woon-eetkamer, meet bijna 100 m² en wordt verdeeld in 3 zeer
verschillende zones: het zitgedeelte met een marmeren open haard, de eetkamer en
de woonkamer. Bij het oversteken van deze ruimte vinden we een glazen terras met
een buitendouche, zomerkeuken en jacuzzi-zwembad, met directe toegang tot het
terras.
Sommige extra functies zijn onder meer marmeren vloeren, veilige omheiningen en
dubbele beglazing, verwarming en airconditioning kanalen door het hele huis,
inbouwkasten met wit gelakte schuifdeuren, alarm en een veiligheidsdeur.
Een ideaal huis voor een gezin of voor iedereen die in dit spectaculaire penthouse
aan de kust wil wonen.
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Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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