
REF. JAV36988

599.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 17m² Tuin te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

347m²
Plattegrond  

32m²
Terras  

17m²
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

Een geweldig huis met 4 slaapkamers in een gated
community met prachtige tuinen en zwembaden en op
loopafstand van alle voorzieningen, waaronder de
stranden en de jachthaven in Javea.

Een prachtig herenhuis met 4 slaapkamers te koop in de haven van Javea.

Deze prachtig gebouwde woonwijk ligt in Javea, op slechts 7 minuten lopen van de
stranden van Javea en de jachthaven. Er zijn veel diensten en voorzieningen
beschikbaar binnen een paar minuten loopafstand, dus er is geen auto nodig. Deze
woning is voorzien van airconditioning warm/koud en vloerverwarming door het hele
pand. Het is absoluut de ideale plek om uw vakantie door te brengen of hier
permanent te wonen.

De gemeenschap is volledig omheind en heeft een geweldig buitenzwembad omgeven
door prachtige grasvelden en tuinen. Het complex heeft ook een binnenzwembad,
jacuzzi, fitnessruimte, sauna, toiletten, kleedkamers en niet te vergeten de eigen
padelbanen.

Het pand zelf bestaat uit 168,31 m² woonoppervlak, 31,37 m² overdekt terras, 32,73 m²
terrassen, 17,56 m² tuin en een garage van 87,92 m².

Het pand heeft 3 niveaus. De garage is beneden en heeft een interne trap naar de
woning. De garage kan gebruikt worden voor 3 auto's. Beneden is ook nog een aparte
berging. Het hoogste niveau heeft een hal, een gesloten keuken, 1 slaapkamer, 1
badkamer met douche, de woon- en eetkamer met toegang tot het overdekte terras
en de tuin. De poort in de tuin leidt naar de gemeenschappelijke ruimtes, inclusief het
zwembad.

Op de eerste verdieping heb je nog 3 slaapkamers en 2 badkamers. Een slaapkamer
heeft een en-suite badkamer. Er is nog een trap die naar een dakterras leidt.

Het pand is zeer goed onderhouden.

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging in te
plannen.

lucasfox.co.nl/go/jav36988

Zwembad, Tuin, Terras, Binnenzwembad,
Tennisbaan, Prive garage, Padeltennis baan,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Bijkeuken,
Berging, Airconditioning

REF. JAV36988

599.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 17m² Tuin te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

347m²
Plattegrond  

32m²
Terras  

17m²
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.co.nl/go/jav36988
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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