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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Dénia, Costa Blanca

Flor de San Juan is een exclusieve nieuwbouwproject met luxe villa's in Dénia, op
slechts 10 minuten van het strand.

De villa's hebben een eigentijdse stijl gericht op het bieden van luxe en comfort. De
villa's hebben een hoogwaardige afwerking en uitzonderlijke materialen.

Dit zijn huizen die op een volledig vlak perceel staan, perfect om optimaal te
genieten van de tuin met een zwembad. De villa's zijn verdeeld over 2 verdiepingen.

De begane grond heeft een ruime woon-eetkamer met brede ramen met toegang
naar buiten die de kamer vullen met natuurlijk licht. Daarnaast heeft het een
moderne volledig ingerichte keuken. Tot slot is er beneden een slaapkamer met
tweepersoonsbed en een badkamer.

De eerste verdieping heeft nog een tweepersoonsslaapkamer en een
hoofdslaapkamer met en-suite badkamer.

De buitenkant profiteert van een parkeerplaats en een zwembad.
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<ul><li>Airconditioning</li><li> Tuin</li><li>
Prive zwembad</li><li> Carport</li><li> 3
slaapkamers</li><li> 2 badkamers</li></ul>
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<p>Gelegen in Dénia, Alicante. Slechts 10
minuten wolking afstand van het strand en
voorzieningen.</p>

lucasfox.co.nl

<p>Flor de San Juan is een exclusieve
nieuwbouwproject met luxe villa&#39;s in
Dénia, op slechts 10 minuten van het strand.
</p><p> De villa&#39;s hebben een
eigentijdse stijl gericht op het bieden van
luxe en comfort. De villa&#39;s hebben een
hoogwaardige afwerking en uitzonderlijke
materialen.</p><p> Dit zijn huizen die op
een volledig vlak perceel staan, perfect om
optimaal te genieten van de tuin met een
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zwembad. De villa&#39;s zijn verdeeld over 2
verdiepingen.</p><p> De begane grond
heeft een ruime woon-eetkamer met brede
ramen met toegang naar buiten die de
kamer vullen met natuurlijk licht. Daarnaast
heeft het een moderne volledig ingerichte
keuken. Tot slot is er beneden een
slaapkamer met tweepersoonsbed en een
badkamer.</p><p> De eerste verdieping
heeft nog een tweepersoonsslaapkamer en
een hoofdslaapkamer met en-suite
badkamer.</p><p> De buitenkant profiteert
van een parkeerplaats en een zwembad.</p>

JAV29649

411.0

0.0

6B4DF95463

false

12.0

15F9E32FAF,2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,4ABD1855FF,70B5DFE5FF,8F6BFB1BB8,9882DC6AFA,C81BEB30F7,D8EDF1E5FF,D9F7D30DFF

REF. JAV29649

New development
JAV29649 Huizen / Villa's, Dénia, Costa Blanca
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Dénia, Costa Blanca, 12 Huizen / Villa's beschikbaar

12
Units available  

3.0
Slaapkamers  

270m²
Sizes from  

Verleend
Bouwvergunning

+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


lucasfox.co.nl/go/jav29649

[]

mtran_en

{de={/neubau/jav29649.html}, ru={/new-
development/jav29649.html}, sv={/new-
development/jav29649.html}, pt={/novos-
empreendimentos/jav29649.html}, en=
{/new-development/jav29649.html}, it=
{/nuove-costruzioni/jav29649.html}, fr=
{/construction-nouvelle/jav29649.html}, ca=
{/obra-nova/jav29649.html}, es={/obra-
nueva/jav29649.html}, nl=
{/nieuwbouwprojecten/jav29649.html}, zh=
{/new-development/jav29649.html}}

https://www.lucasfox.co.nl

{meta_title={}, has_whatsapp={true},
mapObj={{showcircle={false}, src={office},
longitude={0.182079}, zoom={17}, link=
{https://www.google.com/maps/search/?
api=1&query=38.795545,0.182079}, title={},
latitude={38.795545}, showmarker={true},
url=
{https://www.google.com/maps/@38.795545,0.182079,19z},
showpolygons={false}}}, phone={+34 965 79
33 63}, longitude={0.182079},
property_officeid={6B4DF95463}, email=
{javea@lucasfox.es}, phone2_scrubbed=
{+34623237905}, facebook_feed_region=
{Alicante}, has_phone2={true}, has_fax=
{false}, facebook_url={}, classObj={{id=
{office}, root={office}, fullClassId=
{USERS001ED-group}, name={Office}}},
phone_scrubbed={+34965793363}, images=

REF. JAV29649

New development
JAV29649 Huizen / Villa's, Dénia, Costa Blanca
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Dénia, Costa Blanca, 12 Huizen / Villa's beschikbaar

12
Units available  

3.0
Slaapkamers  

270m²
Sizes from  

Verleend
Bouwvergunning

+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


{{officeImage={[{ext={jpg}, success={true},
source={office}, label={}, uuid={5A384D0ADF},
caption={}, folder={office}, base=
{5A384D0ADF.jpg}}]}}}, has_address={true},
reference={JAV}, uuid={6B4DF95463},
address_countryid={A1234B5678}, has_map=
{true}, whatsapp_scrubbed={34623237905},
meta_description={Lucas Fox International
Properties biedt een brede selectie van luxe
woningen in exclusieve gebieden van Jávea,
Alicante. Vertrouw op de kennis van onze
agenten}, has_office={true},
googlemap_zoom={19}, canonicalurl=
{/kantoren/jav.html}, primaryimage={{ext=
{jpg}, success={true}, source={office}, label=
{}, uuid={5A384D0ADF}, caption={}, folder=
{office}, base={5A384D0ADF.jpg}}},
googlemap_url=
{https://www.google.com/maps/@38.795545,0.182079,19z},
whatsapp={+34 623 237 905}, has_email=
{true}, name={Lucas Fox Jávea},
has_facebook={false}, fax_scrubbed={},
alternateCanonicals={{de={/buros/jav.html},
ru={/offices/jav.html}, sv=
{/offices/jav.html}, pt={/offices/jav.html},
en={/offices/jav.html}, it={/uffici/jav.html},
fr={/bureaux/jav.html}, ca=
{/oficines/jav.html}, es={/oficinas/jav.html},
nl={/kantoren/jav.html}, zh=
{/offices/jav.html}}}, homedomain=
{https://www.lucasfox.co.nl}, address=
{{country={Spanje}, postcode={03730},
street={Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de
Jávea}, region={Jávea}}}, introduction={},
phone2={+34 623 237 905}, fax={}, latitude=
{38.795545}, has_phone={true}}

JAV29649 Huizen / Villa's, Dénia, Costa
Blanca

0.0

REF. JAV29649

New development
JAV29649 Huizen / Villa's, Dénia, Costa Blanca
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Dénia, Costa Blanca, 12 Huizen / Villa's beschikbaar

12
Units available  

3.0
Slaapkamers  

270m²
Sizes from  

Verleend
Bouwvergunning

+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


http://pdf_local.lucasfox.com/template/overview/assets/

{ndportfolio_title_nodevelopments={No
published developments}, phonenumber=
{+34 933 562 989}, title_units_table={Units in
dit bouwproject}, bathrooms={Badkamers},
peoples={personen}, contact_us={Contact
ons over deze woning}, units_th_type=
{Type}, units_th_size={Woonoppervlakte},
completion={Completion}, sleeps=
{residenten}, features={Eigenschappen},
units_th_floor={Vloer}, units_bathrooms=
{Badkamers}, units_th_status={Status},
bathroom={Badkamer}, price={Prijs},
ndportfolio_title_newdevelopments={New
developments}, units_th_yield={Rental
yield}, size={Grootte}, bedroom=
{Slaapkamer}, sizebuilt={Woonoppervlakte},
units_th_floorplan={Floor plan},
units_size_min={Sizes from}, sizeplot=
{Perceeloppervlakte}, banner_sold=
{Verkocht}, banner_reduced={In prijs
verlaagd}, units_th_distribution=
{Distribution}, ndportfolio_location_intro={A
collection of {{devs_count}} new
development projects across {{title}}
including {{unique_locations}}.}, res_rent=
{Verhuur}, units_pricefrom={Prijs vanaf},
moreinfo={Meer informatie},
has_buildinglicense={Bouwvergunning},
buildinglicense_granted={Verleend},
sizeterrace={Terras},
ndportfolio_published_on={Published on},
development_lbl_priceonrequest={Prijs op
aanvraag}, pricefrom={Prijs vanaf},
title_newdevelopment={Nieuwe
ontwikkeling}, units_bedrooms=
{Slaapkamers}, disclaimer_text={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

REF. JAV29649

New development
JAV29649 Huizen / Villa's, Dénia, Costa Blanca
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Dénia, Costa Blanca, 12 Huizen / Villa's beschikbaar

12
Units available  

3.0
Slaapkamers  

270m²
Sizes from  

Verleend
Bouwvergunning

+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


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.}, reference=
{Referentie:}, floor={Vloer}, res_short=
{Verhuur:}, pricereduced={(Verlaagde prijs)},
callus={Bel ons op}, rented={Verhuurd},
title_overview={Omschrijving}, typeofprop=
{Soort woning:}, units_available={Units
available}, rental_yield={Rental yield up to},
location={Lokatie}, areafloorplan=
{Plattegrond}, bedrooms={Slaapkamers},
sizegarden={Tuin}}

false

[{value={12}, label={Units available}}, {value=
{3}, label={Slaapkamers}}, {value={270m²},
label={Sizes from}}, {value={Verleend}, label=
{Bouwvergunning}}]

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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