
GERESERVEERD

REF. JAV34374

2.895.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 717m² Tuin te koop in Benissa, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

636m²
Plattegrond  

1.560m²
Perceeloppervlakte  

167m²
Terras  

717m²
Tuin

+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

Aanpasbare moderne villa met 5 slaapkamers te koop in
Benissa, Costa Blanca

In de natuurlijke omgeving van de Costa Blanca vinden we deze 4 exclusieve villa's.
Aanpasbaar, met een open plan met uitzicht op het spectaculaire uitzicht.

Luxe plekken waar u het hele jaar door kunt genieten van de zon, de rust en alle
privileges die de mediterrane levensstijl biedt.

Avant-garde architecturale oplossingen, minimalistische lijnen, ruime en lichte
ruimtes. Gemak en comfort onder een exclusief en uniek design.

Deze eengezinswoning met 3 verdiepingen is gelegen in Benissa, Alicante, in een
woonwijk met geïsoleerde huizen met een helling van ongeveer 19,5 m in de richting
NO-ZW.

De toegang tot de woning is op het noordoosten gelegen. Het huis wordt gevormd
door een betonnen volume met een beloopbaar dak dat rust op handgemaakte
gemetselde muren.

Perfecte combinatie van vegetatie en het buitengewone uitzicht op de Middellandse
Zee creëren beide de perfecte ambiance om van de villa te genieten, aangezien deze
diep geïntegreerd is in de omgeving en het majestueuze landschap.

Elke villa is uniek en onderscheidt zich van de rest door zijn unieke architectuur en
door zijn materialen en afwerkingen. Het interieur bestaat uit brede en open ruimtes
die door de klanten kunnen worden aangepast, zodat ze zich aanpassen aan hun
smaak en behoeften.

lucasfox.co.nl/go/jav34374

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Dubbel glas,
Domotica systeem, Berging, Alarm,
Airconditioning
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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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