
REF. JAV30374

3.159.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 288m² terras te koop in Cumbre del Sol
Spanje »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

789m²
Plattegrond  

855m²
Perceeloppervlakte  

288m²
Terras

+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

Een prachtig pand, dat voldoet aan de standaard van de
villa&#39;s van de Residential Jazmines in het Residential
Resort Cumbre del Sol, met een bevoorrechte locatie en
een onovertroffen uitzicht op zee.

De exclusiviteit van de locatie, het uitzicht op zee, de ligging en het milde
mediterrane klimaat, maken de buitenruimtes van dit pand van bijzonder belang. De
terrassen, veranda's, jacuzzi, oneindig zwembad met ligbedden, barbecue, chill-out
ruimte, laten de eigenaren genieten van een unieke levensstijl.

Onder de deugden van deze woning, moeten we de belangrijkste woonkamer
benadrukken. Deze grote kamer komt uit op de aangrenzende buitenporch, waarbij
binnen en buiten worden samengevoegd, waardoor een grote open ruimte ontstaat.
De grote slaapkamer is een ander aandachtspunt. Het bevindt zich in een
onafhankelijke vleugel, een privégedeelte, een persoonlijke en unieke ruimte
bestaande uit een grote inloopkast, een badkamer met bad en douche met uitzicht
op zee. In de eigenlijke slaapkamer kunt u wakker worden met een spectaculair
uitzicht op de Middellandse Zee.

Deze geweldige villa wordt geleverd met 3 andere lichte slaapkamers met eigen
badkamer en toegang tot het terras, een eigen badkamer, een garage voor twee
voertuigen. Er is een grote open ruimte in de kelder die van alles kan worden
gemaakt, misschien een woonruimte voor gasten, een fitnessruimte of gewoon een
ruimte om geweldige feesten te houden.

lucasfox.co.nl/go/jav30374

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Domotica systeem, Barbecue, 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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