
GERESERVEERD

REF. JAV37062

1.150.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 68m² terras te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

288m²
Plattegrond  

1.072m²
Perceeloppervlakte  

68m²
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

Een smetteloos, zeer goed gebouwd familiehuis met
uitzicht op zee, gelegen in de gewilde El Tosalet
omheinde ontwikkeling, op slechts 1,3 km van het strand
van Cala Blanca en de internationale school XIC.

Dit prachtige pand is gebouwd volgens de hoogste standaard, met materialen van
topkwaliteit en alle aandacht voor detail. Het is ideaal gelegen, op minder dan 1 km
van voorzieningen en op iets meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde strand; gelegen
in het omheinde project El Tosalet, met cameratoezicht, 24-uurs beveiligingsdienst
en in-house administratiebedrijf.

Het perceel is volledig omheind en verdeeld over twee vlakke niveaus, met een
prachtige, weelderige mediterrane tuin en een zwembad van 10x5m met Romeinse
treden, een overdekt terras aan het zwembad en een grote eethoek met een
barbecue.

De villa zelf is toegankelijk via dubbele poorten of de privégarage die naar de
entreepatio leidt. Het hoofdniveau bestaat uit: inkomhal, woonkamer met houtkachel
en open haard met traditionele Levantina-stijl planken omlijsting, en toegang tot het
ruime bovenste terrasniveau, op het zuiden gelegen en Tosca stenen bogen, en met
prachtige zee en heuvel keer bekeken. Er is een aparte eetkamer die leidt naar de
ruime en volledig uitgeruste keuken, compleet met ontbijttafel en aparte bijkeuken,
gastentoilet en een tweepersoonsslaapkamer met en-suite badkamer met douche

Een comfortabele interne trap leidt naar het lagere niveau van het pand, dat op zijn
beurt bestaat uit: twee tweepersoonsslaapkamers, die beide een eigen badkamer
hebben, een mogelijke derde slaapkamer (momenteel in gebruik als comfortabele
lounge), een ruime complete keuken, en berging.

Praktische extra's zijn: centrale verwarming op gas via radiatoren, dubbele beglazing
in houten kozijnen, horren, inbouwkasten in de slaapkamer, airconditioning warm en
koud, automatisch sproeisysteem, een garage van 30 m² met automatische deur en
glasvezel internetverbinding.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/jav37062

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Dubbel glas, 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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