
REF. JAV34444

745.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

220m²
Plattegrond  

1.000m²
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

Mooie villa in traditionele stijl met 4 slaapkamers, 3
badkamers op het zuiden in een zeer rustige buurt van
Javea, dicht bij voorzieningen.

Deze mooie, grote villa is gebouwd in 2008 en is gelegen op de prestigieuze
ontwikkeling La Guardia Park in Javea.

De villa heeft 4 grote slaapkamers allemaal met ingebouwde kasten en 2
slaapkamers met en-suite badkamers.

Een grote woonkamer met open eetkamer met uitzicht op de terrassen en het
zwembad, en een grote keuken met kookeiland.

De begane grond bestaat uit een grote, indrukwekkende open hal met "Tosca" bogen
die leiden naar de woonkamer, keuken en 3 slaapkamers.

De eerste verdieping heeft een balkon dat uitkijkt over de grote hal, op dezelfde
verdieping heeft u de hoofdslaapkamer met en-suite die uitkomt op 2 grote terrassen
met vrij uitzicht.

Een zeer grote overdekte naya-ruimte met houten balkenplafond met uitzicht op het
zwembad en het terras met 4 openslaande deuren naar de woonkamer en eetkamer.

Buiten de villa heeft een zeer grote oprit met de mogelijkheid om tot 4/5 auto's of
een grote boot te parkeren, er is een onderhoudsarme tuin met veel volwassen
palmbomen en mediterrane planten en struiken.

Rondom het zwembad is een grote, overdekte barbecueplaats met zitplaatsen voor
maximaal 10 personen.

Zoals u op de foto's kunt zien, is dit de perfecte villa om van te genieten, met de
fantastische mediterrane levensstijl, dicht bij voorzieningen, perfect geschikt als
gezinswoning maar ook voor iedereen om gewoon te genieten van de privacy en de
perfectie van deze villa. een woning die alles heeft wat u nodig heeft om te genieten
van de luxe mediterrane levensstijl.

lucasfox.co.nl/go/jav34444

Zwembad, Tuin, Terras, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Bijkeuken, Barbecue, 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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