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475.000 € Penthouse - Te koop

3 Slaapkamer Penthouse te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje » Costa Blanca » Jávea » 03730
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+34 965 79 33 63
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanje
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OMSCHRIJVING

Een ruime duplex met 3 slaapkamers en uitzicht op zee
op loopafstand van de kust.
Deze ruime duplex met 3 slaapkamers met prachtig uitzicht op zee en uitzicht op de
Montgo is gelegen aan de gewilde frontlinie, Montañar van Jávea.
De duplex is toegankelijk vanuit de beveiligde ondergrondse parkeergarage via een
lift rechtstreeks naar niveau 2 of vanuit de prachtig onderhouden tuinen op de
begane grond, waar de lift of het trappenhuis kan worden gebruikt.
Bij het betreden van de duplex is er een kleine hal die leidt naar de keuken aan de
linkerkant en rechtdoor naar de open, lichte woon- en eetkamer. Het natuurlijke licht
maakt dit een zeer uitnodigende ruimte om in te vertoeven, een ontspannen sfeer
die nog wordt versterkt door het grote terras met uitzicht op zee en uitzicht over de
vele palmbomen.
Een andere gang vanuit de woonkamer leidt naar twee tweepersoons slaapkamers,
met ingebouwde kasten en een aparte badkamer. Beide slaapkamers kijken uit op
een groen park.
Een marmeren trap leidt naar boven naar de grote slaapkamer met ingebouwde
kasten en en-suite badkamer met douche. Er zijn twee terrassen aan de
hoofdslaapkamer, een met uitzicht op zee en een met uitzicht op de Montgo.
Op het terrein van de ontwikkeling is er een groot gemeenschappelijk zwembad met
gazons en vaste parasols, prachtige rozenstruiken langs de paden en de
ondergrondse garage is toegankelijk via een elektrische garagedeur. Tevens is er een
aparte berging in de parkeergarage.
Dit prachtige appartement, op slechts een steenworp afstand van de zee, zou
geschikt zijn als vakantiehuis of om het hele jaar door te wonen.
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Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Terras, Zwembad, Prive garage,
Lift, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Beveiliging,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Open haard, Uitzicht,
Verwarming
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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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