
REF. JAV27973

2.180.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Moraira, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Slaapkamers  

6
Badkamers  

559m²
Plattegrond  

1.132m²
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

Gloednieuwe villa te koop in Moraira.

De villa bestaat uit 4 slaapkamers, elk met een eigen badkamer en inbouwkasten,
Ruime woonkamer met een gastenbadkamer en een keuken met toegang tot de
barbecue.

De woonkamer heeft toegang tot een groot en mooi terras met het infinity pool
buiten met een ongelooflijk uitzicht op de zee en de hoofdslaapkamer bevindt zich op
de bovenste verdieping met het prachtige uitzicht op de Ifach-rots, de zee en Moraira.
Het heeft een groot terras en de badkamer met uitzicht op de zee.

Er is een spa met een binnenzwembad met accessoires zoals led-verlichting, een
waterbron en sodawater.

De kwaliteit van de villa is van zeer hoge kwaliteit, de uitrusting heeft superieure
woningen en de belangrijkste gebruikte merken zijn Sonneikraft, Ecowater,
Hidrowater, Boypi, Toshiba. De afwerkingen zijn van de merken Porcelanosa en
Saloni; de kranen van Roca, Groe, Hans Groe.

De woning ligt op loopafstand van het winkelcentrum Pepe La Sal (500 m), waar u de
bank, apotheek, kapper, supermarkt en restaurants vindt. De afstand naar de zee is
1.500 meter en naar de luchthaven van Alicante- 60 km.

De villa is gelegen in de ontwikkeling van San Jaime en heeft een speeltuin voor deze
gemeenschap. Het is een rustige, luxe en zeer groene omgeving.

lucasfox.co.nl/go/jav27973

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Nieuwbouw,
Dubbel glas, 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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