REF. JAV32161

1.100.000 € Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer appartement met 97m² terras te koop in Calpe, Costa
Blanca
Spanje » Costa Blanca » Calpe » 03710
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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

REF. JAV32161

1.100.000 € Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer appartement met 97m² terras te koop in Calpe, Costa
Blanca
Spanje » Costa Blanca » Calpe » 03710

3

3

170m²

97m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

OMSCHRIJVING

Penthouse met 3 slaapkamers en 3 badkamers met privé
dakterras van 97 m² te koop op de eerste lijn van het
strand van Calpe.
Deze geweldige woning is gelegen op de eerste lijn van een van de beste stranden
van de Costa Blanca. Het is volledig gerenoveerd en biedt wat alleen kan worden
omschreven als een prachtig uitzicht op zee en wordt compleet geleverd met een
eigen dakterras.
Open de deur van dit pand en alles wat je kunt zien is het heldere blauw van de
Middellandse Zee dat het uitzicht vanuit elke kamer domineert.
De grote open woon / eetkamer heeft grote glazen ramen die veel licht binnenlaten
en een ruimtelijk gevoel geeft. De open keuken is compleet met inbouwapparatuur
en een hoogwaardig inbouwapparatuurpakket.
De hoofdslaapkamer heeft een prachtig uitzicht op de beroemde Penon De Ifach die
je vanuit elke hoek lijkt te boeien. De ensuite is prachtig ingericht en heeft een
heerlijk vrijstaand bad met uitzicht! Je hebt ook het voordeel van een eigen, volledig
ingerichte kleedkamer.
De woning heeft nog twee slaapkamers met nog twee badkamers, beide slaapkamers
hebben ook een prachtig uitzicht op zee.
Het volledig privé dakterras is toegankelijk via een kleine trap en wat u te wachten
staat is ronduit fantastisch. Het terras is groot (97 m²) en wordt compleet geleverd
met een eigen douche, toilet en een keuken/barbecue, wat betekent dat u zoveel tijd
in deze ruimte kunt doorbrengen als u wilt, genietend van de warme zon van de Costa
Blanca... Naast de ongelooflijk uitzicht op zee, je krijgt ook een prachtig uitzicht op de
stad en het beroemde Calpe Slat-meer, compleet met wilde flamingo's.
Het pand profiteert van geleide en geïntegreerde warme en koude airconditioning,
fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van elektriciteit, een lift en een
parkeerplaats. Tegen meerprijs is er de mogelijkheid om een garagebox aan te
kopen.
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Zeezicht, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Inbouwkasten,
Inloopkast, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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Dit is echt een prachtig pand dat volledig moet worden gezien om te worden
gewaardeerd.

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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