
REF. JAV36511

1.871.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 189m² terras te koop in Cumbre del Sol
Spanje »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

615m²
Plattegrond  

951m²
Perceeloppervlakte  

189m²
Terras

+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

Het Magnolias Residential Estate in Cumbre del Sol is de
thuisbasis van Villa Aqua, gekenmerkt door een
architectuur die naar buiten kijkt, naar de blauwe
Middellandse Zee, en is ontworpen om te delen en te
vieren.

De bovenverdieping herbergt de gehele woning, wat zorgt voor extra comfort. Het
nachtgedeelte bestaat uit drie en-suite slaapkamers badend in natuurlijk licht die
veel privacy behouden met betrekking tot de daggedeelten. De woonkamer, eetkamer
en keuken zijn verbonden met de buitenkant, dankzij het gebruik van glazen wanden
die een permanente visuele verbinding met de zee bevorderen. Het terras van meer
dan 70 m² wordt gedomineerd door een overloopzwembad. Het huis wordt aangevuld
met een multifunctionele kelder met twee veranda's en een garage.

De geometrische vormen die de buitenstructuur omlijnen, zijn bekleed met glas en
platen van natuursteen in grijs, die contrasteren met het wit van de gevel. De kubus
die het terras van de hoofdslaapkamer herbergt, valt op, steekt uit en kijkt direct uit
op de zee.

Magnolias Sunrise biedt percelen met een prachtig uitzicht dat zich uitstrekt van
"Cabo de la Nao" (Jávea), "Peñón de Ifach", "Sierra de Bernia", "Sierra de Aitana" tot
de Balearen en natuurlijk de Middellandse Zee. Waar unieke villa's zijn ontworpen om
het uitzicht op zee te optimaliseren, uw privacy te garanderen en met een prachtige
lay-out, zodat u dankzij het geweldige klimaat optimaal kunt genieten van de
buitenruimtes.

Een gevestigde wijk met eengezinsvilla's, waar al een groot aantal buren wonen en
genieten van hun huis aan de Middellandse Zee.

lucasfox.co.nl/go/jav36511

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inloopkast, 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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