
VERKOCHT

REF. JAV30582

2.216.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 212m² terras te koop in Cumbre del Sol
Spanje »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

662m²
Plattegrond  

980m²
Perceeloppervlakte  

212m²
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

Luxe moderne villa met terras van 212 m² te koop
Residencial Jazmines Cumbre del Sol, Jávea, Costa Blanca.

Dit pand valt op door zijn exterieurontwerp, een combinatie van duidelijke lijnen en
verfraaide elementen die zorgen voor een unieke, moderne en elegante stijl. En niet
te vergeten het spectaculaire uitzicht van de villa over de Middellandse Zee naar de
Ifach-rots.

De indeling verdient ook een speciale vermelding, aangezien het hoofdgebouw zich
op slechts één verdieping bevindt, wat het ideaal maakt voor degenen die geen
trappen willen gebruiken. Op deze verdieping is er een ruime inkomhal, slaapkamers
met en-suite badkamers, waarvan één, de hoofdslaapkamer, ook een inloopkast
herbergt en directe toegang heeft tot het terras. De ruime keuken is verbonden met
de woonkamer en een zonnige veranda, waar u kunt genieten van de frisse lucht en
die op zijn beurt leidt naar het terras met het infinity pool en een jacuzzi. De indeling
van deze verdieping omvat tevens een gastentoilet en een wasruimte.

Op de benedenverdieping vinden we de garage met ruimte voor 3 voertuigen en een
ruimte van 24,90 m², met een terras en een veranda met een oppervlakte van meer
dan 100 m², die kan worden aangepast aan de behoeften van elke klant, zodat de
gebruik kan variëren van een gastenverblijf tot een recreatie- en ontspanningsruimte,
met een thuisbioscoop, binnenzwembad, sauna enz., een 100% aanpasbare ruimte
van waaruit het prachtige uitzicht op de Middellandse Zee kan worden genoten.

lucasfox.co.nl/go/jav30582

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