
REF. JAV29365

4.250.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

666m²
Plattegrond  

780m²
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

Luxe nieuwbouwwoning op het zuiden, voltooid in 2021,
met privélift en panoramisch uitzicht op zee, gelegen in
een doodlopende straat nabij het strand van Ambolo.

Een architectonisch opvallend, avant-gardistisch pand, met gebogen lijnen en
natuurstenen muren die naadloos opgaan in de exclusieve locatie op een klif.
Het concept achter elke ruimte in dit huis is om te genieten van het prachtige uitzicht
en natuurlijk licht. De gehele voorgevel is op het zuiden gericht, met kamerhoge
ramen en uitzicht over de kustlijn tot aan de Middellandse Zee. Deze ruime woning is
verdeeld over vier niveaus, met een eigen lift en een trap van glas en microcement
die ze verenigt.

De garages op straatniveau bieden parkeergelegenheid voor vier auto's of meerdere
voertuigen en een boot. Er is ook een voetgangersingang voor gasten. De lift brengt
ons dan omhoog, langs de technische verdieping, naar de gastensuites; met twee
ruime tweepersoonsslaapkamers, elk met en-suite badkamer, kleedruimte en
toegang tot het terras.

De eerste verdieping is het belangrijkste woongedeelte van het huis met keuken met
volledig geïntegreerde, hoogwaardige apparatuur en een centraal eiland met een bar.
De royale woon- en eetruimte, zo'n 214 m², gaat naadloos over in het buitenleven; het
bieden van binnen- en buitenleven en het hele jaar door een comfortabele
amusementsruimte. Het terras loopt om de gebogen façade van het gebouw, tot in de
zuidwestelijke hoek en het privé-infinity pool met waterval naar het niveau eronder.

Het tweede niveau is exclusief gewijd aan de master suite, met slaapkamer,
kleedruimte, badkamer met ligbad en inloopdouche en een enorm privéterras met
enkele van de meest ongelooflijke uitzichten die de Costa Blanca te bieden heeft.

Het huis is klaar, sleutelklaar en ligt aan het einde van een doodlopende weg van een
van de meest vooraanstaande vastgoedgebieden van Javea. Een architectonisch
meesterwerk, perfect voor wie echt van het leven kan genieten.

lucasfox.co.nl/go/jav29365

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Domotica systeem, Bijkeuken, Balkon,
Alarm, 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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