
REF. JAV37365

790.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Jávea, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

222m²
Plattegrond  

1.050m²
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

Prachtig gerenoveerde villa met 4 slaapkamers in een
gewilde rustige woonwijk met spectaculair open uitzicht
op de berg Montgo.

Deze perfect gerenoveerde villa met 4 slaapkamers zou het ideale gezinshuis zijn,
evenals een geweldige investeringsmogelijkheid voor verhuur. Toegang tot het pand
wordt verleend via een elektrische poort en er is voldoende parkeergelegenheid voor
verschillende voertuigen.

Een overdekte entree veranda verwelkomt u in het huis. Direct voor u ligt de grote
woon- en eetkamer, een heerlijke lichte ruimte dankzij de vele ramen en glazen
deuren waardoor er veel natuurlijk licht binnenvalt. Een mooi kenmerk is de originele
tosca surround, houtgestookte open haard in de woonkamer. Het huis profiteert ook
van airconditioning en vloerverwarming.

De keuken, die gunstig is gelegen naast het eetgedeelte, is voorzien van een
gaskookplaat, oven, koelkast, vaatwasser en opstelplaats voor wasmachine en
droger. Vanuit de ruime woonkamer heeft u directe toegang tot het grote terras met
uitzicht op het zwembad. Een geweldige vermakelijke ruimte, perfect om te dineren
met vrienden en familie of om te ontspannen terwijl u geniet van het prachtige open
uitzicht op de berg Montgo.

Vanuit de hal is er een hal die leidt naar 3 tweepersoons slaapkamers en 2
gerenoveerde badkamers waarvan één ensuite. Alle 3 slaapkamers hebben
ingebouwde kasten. Een trap vanuit de hal leidt naar de master suite, met inloopkast
en moderne en-suite badkamer. Vanuit de slaapkamer openen deuren naar een zeer
groot terras met prachtig vrij uitzicht op de Montgo en de zee.

De buitenruimtes van dit prachtige huis bieden nog een terras rond het zwembad. De
grindtuin is onderhoudsvriendelijk dankzij de volwassen planten, bomen en struiken.
Er staat zowel een mandarijnboom als een mooie bananenboom en door de
volgroeide hagen is er privacy.

Het pand profiteert ook van een zeer grote onderbouw die momenteel wordt
gebruikt als opslagruimte, maar het potentieel heeft om te worden omgebouwd tot
een thuisbioscoop, een speelkamer of een fitnessruimte.

Een mooie villa geschikt om het hele jaar door te wonen, een ideale gezinswoning of
verhuurinvestering.

lucasfox.co.nl/go/jav37365

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, 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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