
VERKOCHT

REF. JAV27874

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

167m²
Plattegrond  

1.000m²
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

Uitstekend huis met 3 slaapkamers te koop in Jávea,
Costa Blanca

Cumbres del Tosalet is een prachtig wooncomplex op basis van 23 percelen volgens
de principes van integratie met de omgeving en respect voor het milieu.

Gelegen naast de prestigieuze El Tosalet-ontwikkeling, een nationale maatstaf voor
hoge kwaliteit van leven en Palladiaanse architectuur, streeft Cumbres del Tosalet de
filosofie na van respect voor het milieu en architecturale harmonie, maar vanuit een
eigentijdse houding, met een meer open architectuurstijl die het mogelijk maakt de
natuur aanwezig te zijn in het interieur van elke villa en elk van de hoeken te laten
verlichten door licht. Als zodanig biedt Cumbres del Tosalet u een verscheidenheid
aan villa's om uit te kiezen met alle privacy die u nodig heeft, terwijl u ook het
meeste uit het mediterrane licht kunt halen.

Dit zijn zeer moderne villa's, volledig geïntegreerd in hun omgeving, waardoor u met
alle comfort kunt wonen, aangezien het huizen zijn die zijn gebouwd volgens de
hoogste kwaliteitsnormen en met de allerbeste materialen. Daarnaast heb je opties
voor 2 of 3 slaapkamer villa's en de technologie voor domotica diensten die je in dit
geval van je huis mag verwachten.

Bel ons voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/jav27874

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Chill out area, Berging, 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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