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Referentie

D640400

Verwijzing werking

For sale

Woning Model

Resale

Locatie

Het type woning

Slaapkamer / badkamer

4 / 4

Bebouwde oppervlakte

360 m  Bebouwde oppervlakte / 1026 m  Grondstuk

Prijs

1,425,000

Unieke designvilla in Ibiza-stijl te koop in La Sella Golf, Costa Blanca

Deze prachtige woning met een bouwoppervlakte van 250 m2, is gebouwd op een terrasvormig perceel van 1.026 m2 met
uitzicht op de bergen, de golfbaan en de zee. Vanaf hier kunt u genieten van de ochtendzon op de patio, of de hele dag op
het grote dakterras met prachtig uitzicht op zee. Of op het zwembadterras tot zonsondergang. Het voorrecht om de hele
dag zon te hebben van 's morgens tot 's avonds is iets wat veel andere woningen niet kunnen bieden. Bovendien biedt de
woning volledige privacy. De ingang die u verwelkomt in de villa is een inloophal, met een hoogte van ongeveer 4,50 meter,
die leidt naar een open woon-eetkamer met een Amerikaanse keuken. Vanaf hier bereikt u ook twee ruime
gastenslaapkamers met een eigen badkamer. Het aparte gastentoilet en een serviceruimte voor wasmachine droger etc.
De dubbelhoge woonkamer heeft 4,50 m hoge ramen waardoor u kunt genieten van een onbelemmerd panoramisch
uitzicht op de zee en het omringende landschap. Het uitzicht is ook 's avonds spectaculair, door de lichtjes van de nacht.
Vanuit de woonkamer heeft u ook toegang tot een groot terras, dat een panoramisch uitzicht biedt op de zee en de
bergen. Hier kunt u genieten van het zoutwater overloopzwembad en de chill-out ruimte met een buiten douche. Vanaf het
terras komt u in de volledig uitgeruste zomerkeuken met glazen schuifdeuren waar u het hele jaar door kunt koken,
barbecueën en feestvieren met familie en vrienden. Als u naar de eerste verdieping gaat, vindt u een open kantoor met
een ruime ruimte om te lezen, naar muziek te luisteren, te genieten van het prachtige uitzicht, of wat dan ook. Vanuit het
kantoor heeft u toegang tot een groot terras op het zuiden met adembenemend uitzicht op de zee en de bergen. Op
hetzelfde niveau bevinden zich de hoofdslaapkamer met een grote badkamer en een grote inloopkast. Vanaf het
zwembadterras brengt een buitentrap u naar de lagere niveaus, waar zich een groot appartement bevindt met een en-
suite badkamer en een apart terras. Op dit niveau vindt u ook een sauna en een berging met een technische ruimte. Het
appartement en ook de sauna hebben uitzicht op zee! Op het laagste niveau is er een ruimte voor fitness, yoga, of wat u
dan ook buiten wilt doen. Van daaruit kunt u verse citroenen of sinaasappels plukken, afhankelijk van het seizoen.
Uitrusting: De villa heeft vloerverwarming, een verwarmd zoutwaterzwembad (zonder chloor), een zonne-energie en een
nieuw fotovoltaïsch systeem met 10 KW batterijopslag. Een warmtepomp voor de energievoorziening, zodat u het huis zo
milieuvriendelijk en energiebesparend mogelijk beheren. Natuurlijk is er ook een carport. De urbanisatie "La Sella" kijkt uit
over het Golf Resort en het Marriott Hotel. Hier vindt u alle noodzakelijke voorzieningen, zoals een supermarkt, een
apotheek, een restaurant, een tennisclub en een manege. manege. In slechts 5 minuten bereikt u het dorp La Xara en in
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slechts 10 minuten het centrum van Denia en de zandstranden met blauwe vlag. De luchthavens van Valencia en Alicante
zijn binnen een uur te bereiken.
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