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OMSCHRIJVING

Prachtige villa in mediterrane stijl gelegen in de gewilde
woonwijk Puchol, Javea
Gelegen in de gewilde omgeving van Puchol, moet dit prachtige pand op het zuiden
met uitzicht op zee gezien worden.
Elektrische poorten openen naar de oprit die leidt naar een dubbele garage met
directe toegang naar binnen en voldoende parkeergelegenheid voor verschillende
voertuigen.
De hoofdingang van het huis aan de voorkant van het huis is via een groot terras dat
uitkijkt op de goed onderhouden gazons, de tuin en het zwembad.
De voordeur komt uit in een grote hal en direct in een goed verlichte, ruime lounge en
eetkamer met Tosca surround-houtgestookte open haard.
Direct naast de eetkamer bevindt zich de prachtige keuken met een exclusief
LACANCHE-fornuis met gaskookplaat, oven en grillplaat. Er is een dubbeldeurs
koelkast met vriesvak en een vaatwasser. Marmeren werkbladen, houten kasten en
een zithoek maken deze keuken in koloniale stijl compleet. De buitenkeuken en de
barbecue zijn direct toegankelijk vanuit de keuken.
Er zijn 3 tweepersoonskamers op dit hoofdniveau en een grote badkamer met
douche en een gastentoilet. Alle slaapkamers hebben plafondventilatoren en
ingebouwde kasten.
Op de bovenste verdieping bevinden zich nog 2 slaapkamers, een badkamer en een
klein kantoor of inloopkast. De hoofdslaapkamer is ruim en goed verlicht, met
ingebouwde kasten en prachtig uitzicht op zee vanaf het grote privéterras, met een al
even indrukwekkende badkamer compleet met Frans bad, dubbele wastafels en
inloopdouche.
Het lagere niveau van dit huis is toegankelijk via de interne trap of via de dubbele
garage. Een andere gang leidt naar dit gebied naar 2 tweepersoonsslaapkamers en
naar een open woonkamer en eetkamer, ook met een houtgestookte open haard
zoals op het hoogste niveau. Naast de lounge is een aparte ruimte met gordijnen voor
nog eens 2 bedden, ideaal voor gasten of een verhuurmogelijkheid. Er zijn 2
badkamers met douche op dit niveau.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Gym, Prive garage,
Parkeerplaats, Vloerverwarming, , ,
Airconditioning, Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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Het zwembad is privé en wordt omgeven door volgroeide heggen en prachtige gazons
en struiken. Het zwembad van 3x10 meter heeft ook een veelkleurig
verlichtingssysteem. De tuin is onderhoudsarm dankzij het automatische
bewateringssysteem.
Aan de achterkant van de woning is naast de zomerkeuken een aparte berging en in
de tuin staan tal van fruitbomen waaronder citroen, mango, vijg en amandel.
Onder het hoofdterras bevindt zich een aparte studio die kan dienen als inpandige
gym, yogastudio of wijnkelder.
Bij de bouw van dit huis is veel aandacht besteed aan detail, van de Tosca-bogen,
prachtige vloertegels en badkamers en zelfs de originele lichtschakelaars. Talrijke
terrassen en chill out ruimtes met prachtig uitzicht op zee op een idyllische locatie.
Een ideale gezinswoning en tevens een gewilde huurwoning.
Deze prachtige woning moet u gezien hebben.
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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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