
VERKOCHT

REF. JAV32149

1.450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

487m²
Plattegrond  

1.458m²
Perceeloppervlakte

+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

Nieuwe moderne luxe designvilla te koop in Jávea

BEGIN 2022 VOLTOOID

PRESTIGIEUZE HOOGWAARDIGE GEBIED VAN DE MONTGO JÁVEA

Luxe nieuwe designvilla met spectaculair uitzicht over Jávea en de berg Montgo.

Een ruime en lichte en zeer hoogwaardige luxe design villa met een woonoppervlak
van 487 m2 met hoogwaardige constructie en luxe afwerking.

Deze luxe villa heeft een fantastisch uitzicht over Jávea en grote ramen om het beste
van deze uitzichten te krijgen.

Deze gebouwde villa zal bestaan uit 5 slaapkamers, 5 badkamers, volledig ingerichte
keuken met toestellen van topkwaliteit, badkamermeubels van topkwaliteit.

Centrale airconditioning (warm en koud), vloerverwarming vloerverwarming,
alarmsysteem, zonnepanelen, inbouwkasten, automatische toegangspoort, video-
intercom, Domotica systeem en een dubbele garage.

Een kelder van 160 m2 die ook kan worden gebruikt voor extra slaapkamers, een
bioscoopzaal of een gymzaal.

Een grote 18x. Zwembad van 4,5 m met een strandgedeelte en een ingebouwde
"chillout-zone", zeer grote terrassen van 200 m en een onderhoudsvriendelijke
mediterrane tuin.

Dit is een fantastische kans om een grote luxe villa met hoge specificaties te bezitten
in een van de beste gebieden van Jávea.

lucasfox.co.nl/go/jav32149

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Vloerverwarming, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Service lift, Domotica systeem,
Airconditioning

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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