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Referentie

633409

Verwijzing werking

For sale

Woning Model

Resale

Locatie

Het type woning

Slaapkamer / badkamer

5 / 4

Bebouwde oppervlakte

280 m  Bebouwde oppervlakte / 8500 m  Grondstuk

Prijs

799,000

Finca met 5 slaapkamers a Jalon

Deze stijlvolle Finca met vele originele elementen is gebouwd op een zonnig vlak perceel van 8.500 m2, op een rustige
locatie dicht bij het dorp Jalon, Costa Blanca. De finca biedt een woonoppervlakte van 280 m2 verdeeld over twee
verdiepingen en heeft vele originele traditionele elementen die smaakvol zijn gerestaureerd. Op de begane grond is de
entree via een overdekte Naya die leidt naar de ruime woon-eetkamer met open haard, er is een onafhankelijke volledig
ingerichte keuken, een andere woonkamer met houtkachel, ook zijn er 3 slaapkamers, 2 van hen met eigen badkamer en
apart is er nog een derde onafhankelijke badkamer op dit niveau. Vanuit de woonkamer is er een uitgang naar een
buitenkeuken die een eethoek in de schaduw heeft in een typische patio, evenals een bijkeuken. De bovenverdieping is
verbonden via een interne trap en heeft nog twee tweepersoonsslaapkamers, evenals een doucheruimte. Ondanks zijn
grootte is de Mediterrane tuin gemakkelijk te onderhouden en biedt vele rustige chill-out plekken in de zon of in de
schaduw. Het zwembad van 8,5 x 4,5 m heeft zout water en verwarming voor het koude seizoen. Extra's zijn: terracotta
tegelvloeren, houten ramen met enkele beglazing, vliegenhorren, raamroosters, centrale verwarming op gas,
airconditioning warm/koud, serre met open haard, patio, zomerkeuken, bijkeuken, fitnessruimte, parkeerplaats voor
meerdere auto's, terrassen, pergola, volledig omheind perceel, infrarood kachels, etc. De watervoorziening is via een
waterdeposito van 16.000 lt. Indien gewenst, is er een mogelijkheid om aangesloten te worden op de openbare
waterleiding.

contact@bullmannproperties.com - www.bullmannproperties.com

2 2








	Finca met 5 slaapkamers a Jalon

