
VERKOCHT

REF. JAV30581

2.048.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 183m² terras te koop in Cumbre del Sol
Spanje »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

574m²
Plattegrond  

1.101m²
Perceeloppervlakte  

183m²
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

Dit model van eigentijdse stijl heeft een structuur met
rechte en strakke lijnen die ruimte en natuurlijk licht
beschikbaar maken. Dit nieuw gebouwde pand wordt
gekenmerkt door open ruimtes en waar de grote ramen
het uitzicht over de zee domineren.

Het pand is gebouwd over drie niveaus en heeft ook een grote onderbouw, dus u
heeft die extra ruimte wanneer dat nodig is. De entree bevindt zich op de
bovenverdieping, met ruimte voor twee auto's en een lift die het hele huis met elkaar
verbindt.

Op de middelste verdieping vinden we drie ruime kamers, waar het hele gezin van
kan genieten; twee van hen met directe toegang tot een groot terras en een
badkamer om te delen, en de hoofdkamer, met een ruime kleedkamer en een eigen
badkamer, een eigen terras om van uw privacy te genieten.

Als we naar de begane grond gaan, worden we overvallen door het gevoel van
comfort dankzij de helderheid die wordt geboden door de grote ramen. Deze
prachtige open ruimte is perfect voor het hele gezin, waar keuken, eetkamer en
woonkamer samenvloeien en een spectaculair pad creëren dat naar het grote terras
leidt.

Op dit niveau vinden we ook een gastenbadkamer en een grote bijkeuken met
wasruimte. De buitenkant is ontworpen om van te genieten, met een groot infinity
pool dat zich vermengt met het uitzicht op de oceaan en grote ruimtes om van uw
maaltijden en diners te genieten. Hier wil je de hele dag doorbrengen.

lucasfox.co.nl/go/jav30581

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Modernistisch gebouw,
Parkeerplaats, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Barbecue,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

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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	Dit model van eigentijdse stijl heeft een structuur met rechte en strakke lijnen die ruimte en natuurlijk licht beschikbaar maken. Dit nieuw gebouwde pand wordt gekenmerkt door open ruimtes en waar de grote ramen het uitzicht over de zee domineren.

