REF. JAV31609

1.275.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Moraira, Costa Blanca
Spanje » Costa Blanca » Moraira » 03724

4

4

225m²

811m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanje
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OMSCHRIJVING

Mooie nieuwbouw villa met 4 slaapkamers in een gewilde
wijk dicht bij de stranden en de stad Moraira. Vlak perceel
met open en uitzicht op zee en op het zuiden.
Nieuwbouw villa, gebouwd in 2020 met een moderne architectuur van binnen en van
buiten. Biedt niet alleen uitzicht op de zee, maar ook op de omliggende vallei en het
platteland.
Elektrische poorten leiden naar een grote off-road parkeerplaats en de hoofdingang
van het pand. De villa is verdeeld over 2 verdiepingen met een grote open keuken en
een woon-/eetkamer die direct toegang geeft tot het zwembad en de tuinen. De
keuken heeft een bargedeelte en is voorzien van Bosch apparatuur. Daarnaast is er
een aparte bijkeuken. Op dit lagere niveau zijn er 2 slaapkamers, 1 met en-suite
badkamer met bad en douche en dubbele wastafels en nog een familiebadkamer.
De bovenste verdieping bestaat uit een driepersoonskamer met en-suite badkamer,
grote kasten en toegang tot een terras op het zuiden. De master bevindt zich ook op
deze verdieping, met en-suite badkamer met douche, inbouwkasten / kleedruimte en
toegang tot hetzelfde terras.
De tuinen zijn aangelegd met mediterrane planten en bomen en zijn onderhoudsarm
met kunstgras en grindbedden. Het omheinde terras en de zomerkeuken bevinden
zich aan de oostkant van het pand.
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Terras, Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning,
Dubbel glas, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken
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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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