REF. JAV29391

725.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje » Costa Blanca » Jávea » 03738

3

2

208m²

1,000m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanje
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OMSCHRIJVING

Villa met 3 slaapkamers en 2 badkamers te koop in Javea.
Gelegen niet ver van de Arenal, dicht bij de volwassen en prestigieuze gebieden van
Tosalet en Cap Marti, is dit eigendom verdeeld over 2 niveaus.
Bij binnenkomst op het niveau, zodra u door de voordeur loopt, wordt de moderne,
open woonstijl duidelijk. De ingerichte keuken komt uit op de dubbele, lichte en
ruime woon- / eetkamer.
lucasfox.co.nl/go/jav29391

Vanaf hier is er toegang tot de overdekte terrassen op het zuiden en westen, het
zwembad en de tuinen. Op deze begane grond is een slaapkamer met ensuite
badkamer, garderobe en aparte bijkeuken. Het bovenste niveau bestaat uit 2 ruime
slaapkamers, de master met ensuite en een groot privéterras, en nog een
gastenbadkamer.
De tuinen zijn aangelegd met gazon met een steeds volwassener wordend
landschaps- en watersysteem, en het perceel is ommuurd en omheind met heggen.
Overwegend op het niveau zijn er ruime overdekte en onoverdekte terrassen,
waardoor deze woning zeer comfortabel is om het hele jaar door te wonen voor alle
generaties van het gezin, een gemakkelijk te onderhouden tweede huis of
investering. Een van de weinige constructies in moderne stijl op de markt die is
voltooid. Een must-see voor de opdrachtgever die houdt van strakke lijnen, ruimte en
een lichte en heldere sfeer.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning,
Chill out area, Dubbel glas
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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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