
VERKOCHT

REF. JAV29215

579.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

249m²
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

Mooie privéwoning met 2 verdiepingen gelegen in de
gewilde residentiële ontwikkeling van El Tosalet

Deze prachtige villa met 2 verdiepingen en 5 slaapkamers is gelegen in de rustige
woonwijk El Tosalet en op slechts 3 km van het belangrijkste strand van Javea.

Het pand is toegankelijk vanaf beide niveaus en heeft 2 aparte straatingangen. Er is
ook een aparte carport.

Bij het betreden van het pand op het hoogste niveau, wordt men gefascineerd door
het oase-achtige zwembad met zomerkeuken en chill-out, allemaal prachtig verlicht
in de avond. De gazons, het weelderige groen en de hoge bomen geven het pand een
zeer rustgevend gevoel. Het huis heeft tal van terrassen op verschillende niveaus.

Op het hoogste niveau is een grote, volledig uitgeruste moderne keuken, een open
woon-eetkamer en een apart gastentoilet. Er zijn 2 slaapkamers op dit niveau,
waaronder de master suite met een en-suite badkamer.

Het bovenste niveau is toegankelijk via een interne trap die leidt naar een andere
lichte eet- en woonkamer. Een gang leidt naar 3 slaapkamers, 2 met en-suite
badkamers en een aparte badkamer. Een van de tweepersoonskamers op dit niveau
heeft ook toegang tot een terras met uitzicht op de tuinen en heeft een
ontspannende zithoek met pergola.

De slaapkamers zijn voorzien van ingebouwde kasten en de aluminium ramen zijn
voorzien van dubbel glas.

Er is een stenen casita berging in de tuin met ingebouwde elektra.

Een aparte ruimte met fitnessruimte is ook te vinden op de bovenste verdieping van
dit pand, die ook leidt naar een buitenjacuzzi en een terras.

Deze woning zou een ideale gezinswoning zijn.

lucasfox.co.nl/go/jav29215

Tuin, Jacuzzi, Gym, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Chill out area, Berging,
Barbecue, 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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