
VERKOCHT

REF. JAV28053

750.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

307m²
Plattegrond  

1.971m²
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

Onberispelijk gepresenteerde en ongelooflijk privé villa
met 3 slaapkamers.

Deze prachtige villa is gelegen aan het einde van een rustige doodlopende straat in
een van de meest prestigieuze gebieden van Jávea.

Een imposante entree met elektrische dubbele deuren komt uit op een brede oprit
die ons door de weelderige en verzorgde tuinen leidt met het Montgó-massief op de
achtergrond.

Het huis ligt op een groot vlak perceel op het zuiden, met meer dan 2.000 m² dat
vanuit alle hoeken totale privacy garandeert.

De villa beschikt over een ruime glazen serre met ruwe stenen muren en een prachtig
uitzicht op het zwembad, de terrassen en de tuinen. Een centrale hal geeft ons
toegang tot het daggedeelte dat bestaat uit een woonkamer, een eetkamer en een
keuken. De woonkamer heeft een houtgestookte open haard en een mooie ruwe
stenen muur en de eetkamer biedt plaats aan 6 personen. Wat betreft de
spectaculaire keuken, deze is onlangs gerenoveerd en is volledig uitgerust met
hoogwaardige apparatuur en een gasfornuis. Daarnaast is er een aparte wasruimte
met toegang naar buiten.

Op de begane grond is er een grote suite met een inloopkast, een moderne badkamer
met douche en een eigen kantoorruimte, evenals een tweede
tweepersoonsslaapkamer met ingebouwde kasten en een aparte familiebadkamer.

Op de eerste verdieping bevindt zich uitsluitend de master suite, met een prachtige
slaapkamer met een Juliet balkon met prachtig uitzicht, ingebouwde kasten en een
luxe master badkamer, voorzien van een ingebouwd ligbad, dubbele wastafels en een
aparte douche.

De buitenkant van het huis is al even majestueus. Het biedt een groot niervormig
zwembad van 10 x 5 meter met stenen elementen en verzorgde palmbomen die een
ontspannen sfeer garanderen. Daarnaast heeft het een zomerkeuken naast het
zwembad, met een overdekte eetkamer, ingebouwde barbecue, berging,
buitendouche en toilet.

lucasfox.co.nl/go/jav28053

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Dubbel glas, Airconditioning
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Het huis heeft centrale verwarming op gas, airconditioning in sommige ruimtes en
dubbele beglazing voor meer comfort. Het biedt ook een carport voor twee
voertuigen, een nieuwe septic tank, een grote garage, een waterput met een borg en
een ruimte voor een werkplaats.

Dit huis is echt een droomhuis, een toevluchtsoord tussen de bergen, op slechts een
klein eindje rijden van de diensten van Jávea en de luxueuze golfbaan La Sella.
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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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