
VERKOCHT

REF. JAV28092

1.249.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

347m²
Plattegrond  

2.169m²
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

De reputatie van deze prestigieuze residentiële
ontwikkeling gaat vooraf aan wat er achter de voordeur
van dit uitstekende voorbeeld van onroerend goed ligt.

De reputatie van deze prestigieuze ontwikkeling gaat vooraf aan wat er achter de
voordeur van dit uitstekende pand schuilgaat.

Zodra de elektrische toegangsdeuren worden geopend, is de kwaliteit en ruimte die
de villa kenmerkt duidelijk. De grote inkomhal biedt een ruime setting voor de
keuken en aparte wasruimte. De keuken profiteert van moderne maar organische
designelementen en geniet van een overvloed aan natuurlijk licht, werkbladen en
Miele en Siemens en ESE Falcon Aga roestvrijstalen apparaten.

Vanaf hier hebben we gemakkelijk toegang tot de eetkamer. De woonkamer heeft een
elegante stijl met knipoogjes naar de originele traditionele kenmerken van deze villa,
hoewel de kamers zijn verdeeld in open ruimtes, een woning waar tegenwoordig veel
vraag naar is. Vanaf hier kunt u uitstappen op de naya (serre), het zwembad en de
tuinen, allemaal op hetzelfde niveau. De naya biedt een koele en schaduwrijke plek
om in de zomer van te genieten, en dankzij glazen wanden kan het worden
omgevormd tot een secundaire woonkamer die in de winter optimaal profiteert van
de zon.

Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen. Het lagere niveau bestaat uit de elegante
master suite, met een inloopkast en een eigen badkamer met dubbele wastafels, een
regendouche en een verzonken bad, die een knus toevluchtsoord van comfort biedt
voor rustige momenten. Daarnaast zijn er nog 2 tweepersoonsslaapkamers en 2
badkamers die uitkomen op de ruime gang. De bovenverdieping biedt nog eens 2
tweepersoonsslaapkamers en badkamer en extra opslagruimte.

De grote volgroeide en kleurrijke tuinen bieden privacy, ruimte en hoekjes om te
ontspannen, allemaal omlijst met vrij uitzicht op de natuurlijke omgeving van Jávea
en Benitachell.

Mis deze kans niet als u een fan bent van La Lluca, ruimte, luxe en traditionele stijl
gecombineerd met moderne kenmerken.

lucasfox.co.nl/go/jav28092

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Vloerverwarming, Open haard, Dubbel glas,
Bijkeuken, 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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