
VERKOCHT

REF. VAL19917

3.000.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Moraira, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

253m²
Plattegrond  

3.901m²
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

6-slaapkamer villa met tuin en zwembad omgeven door
pijnbomen op een bevoorrechte plek met uitzicht op
Portet Beach.

Deze prachtige villa met 6 slaapkamers ligt op een bevoorrechte locatie in Moraira,
met uitzicht op het prachtige Playa del Portet. Het huis vereist een volledige
renovatie, hoewel het gedurende zijn hele leven verbeteringen heeft ondergaan. De
villa onderscheidt zich door zijn natuurlijke omgeving en uitstekende buitenruimte.
Via het hoogste deel van het perceel hebben we toegang tot de tuin en vanuit de tuin
en omringd door pijnbomen vinden we het huis en een fantastisch zwembad. Het
heeft ook een tweede toegangspunt vanaf de Avenida Portet, evenals een garage,
met de service personeel accommodatie bovenop.

We hebben toegang tot het huis vanuit de tuin, bij het gebied dat het dichtst bij het
zwembad ligt. De ingang leidt rechtstreeks naar de woonkamer, waar we een enorm
raam vinden dat naar het terras leidt en uitzicht biedt op de hemel en de zee die
overgaat in de pijnbomen. Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot 2 vleugels
van het gebouw, een aan de voorkant van het huis, met 3 slaapkamers en 2
badkamers, en een tweede aan de achterkant, waarin zich ook de keuken en 2 andere
slaapkamers bevinden als een wasruimte die toegankelijk is vanuit de keuken. Tussen
beide vleugels is er een kleine patio die open staat voor de tuin, met toegang tot de
keuken. Eindelijk heeft het huis verwarming.

De tuin is georganiseerd in kronkelende paden en stenen muren die terrasvormige
hellingen vormen van waaruit de zee kan worden gezien en verschillende
uitkijkpunten biedt. De verstandige keuze van materialen en texturen zorgt voor een
organische mix tussen natuur en architectuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/val19917

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Verwarming, Uitzicht,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Chill out area,
Bijkeuken, Balkon
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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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