REF. JAV32224

895.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

3
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1,000m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

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

Een moderne villa met 3 slaapkamers in aanbouw op de
perfecte locatie in Javea, Costa Blanca.
Elk huis heeft een bebouwde oppervlakte van 300 m², waarvan 200 m² binnenruimte
verdeeld over twee verdiepingen, en staat op een eigen perceel van 1.000 m².
Daarnaast heeft elke villa een eigen oprit, zodat optimale privacy gegarandeerd is.
Het huis is ingericht volgens de modernste en hoogste kwaliteitsnormen. De
buitenruimte is gemaakt voor puur genieten, met overdekte terrassen en open
leefruimtes die van maart tot oktober een ontspannen buitenleven garanderen.
De villa heeft 3 slaapkamers en 3 badkamers plus een gastentoilet, een luxe open
keuken en een zeer ruime eet- en woonkamer die uitkomt op een prachtig overdekt
terras met uitzicht op de tuin en het zwembad.
Alle materialen zijn zorgvuldig geselecteerd. In het ontwerp is sprake van een
combinatie van innovatie met karakter. De charme van de omgeving is terug te zien in
de vele natuurstenen muren en authentieke materialen. Daarmee bouwen we een
villa om een huis te bouwen dat echt als een thuis zal voelen. Het ontwerp zal de
tand des tijds dan ook met vlag en wimpel doorstaan en zal met het verstrijken van
de jaren alleen maar mooier worden.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Dubbel glas, Uitzicht,
Verwarming, 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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