
VENUT/UDA

REF. DEN12482

990.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 2,354m² de jardí en venda a Dénia, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

328m²
Plànol  

2.882m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa  

2.354m²
Jardí

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Un habitatge excepcional d&#39;estil neoclàssic amb
moltes característiques d&#39;època, estades lluminoses
i àmplies, i una piscina preciosa.

Aquesta finca històrica se situa sobre una gran parcel·la de 1.732 m² envoltada de
pins i en un entorn molt privat. Situada a les Rotes, a menys de 100 metres de la mar.

L'habitatge, que era molt moderna en la seva època, destaca per la seva arquitectura
neoclàssica de principis de segle XIX. Està construïda amb murs gruixuts, per la qual
cosa és molt fresca a l'estiu, i conserva nombrosos elements originals que li aporten
un gran encant, com les reixes de ferro forjat i els terres de mosaics hidràulics de
diferents colors, com s'observa especialment en el bany principal. També destaca
que els ordinaris a les portes i finestres de la façana són de ceràmica valenciana, i les
ceràmiques que revesteixen els interiors i els exteriors són molt singulars.

La vila es distribueix en una sola planta. Accedim a l'habitatge per una cancel·la de
ferro forjat, que dóna pas a un gran pati central, que distribueix tota la llum a
l'habitatge. Originalment també hi havia una torre, que li donava nom a la propietat.

La vila consta d'un saló-menjador amb llar de foc de marbre i una escala de cargol de
fusta típica de l'època. La cuina és independent i té accés directe a porxo, on podrà
menjar i relaxar-se, ia la magnífica piscina. Completen la distribució 4 dormitoris, 2
banys complets i 2 lavabos. Totes les estades són exteriors i tenen sostres alts, de
manera que gaudeixen d'una gran lluminositat i sensació d'amplitud.

A més, s'inclou en el preu una parcel·la adjunta de 950 m².

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta
excepcional habitatge.

lucasfox.cat/go/den12482

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Propietat d'època, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Aparcament, Traster, Seguretat, Safareig,
Renovat, Exterior, Entrada de servei,
Calefacció, A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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