
REF. DEN14999

2.495.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 23,000m² de jardí en venda a Dénia, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03749

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

350m²
Plànol  

23.500m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa  

23.000m²
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

Vila eqüestre de luxe equipada amb més de 9 pàdocs per
a cavalls d&#39;alta competició, en venda en plena
natura a prop de Dénia.

Aquesta magnífica vila eqüestre se situa en plena natura a prop de Dénia. Consta
d'una casa principal, un annex, una casa de convidats i excel·lents instal·lacions
eqüestres.

La casa principal es distribueix en una sola planta. Accedim a l'habitatge des d'una
terrassa que condueix a un gran rebedor. Des d'aquí, passem a la sala-menjador en
dos ambients diferenciats i amb llar de foc i, a continuació, trobem un lavabo de
cortesia, la zona de dormitoris, i un segon saló que porta a una cuina-mirador de
disseny completament de vidre i amb electrodomèstics de Siemens i Gaggenau. La
cuina té sortida a la zona de barbacoa.

La zona de dormitoris ofereix dos dormitoris dobles amb bany privat i el dormitori
principal amb vestidor, bany amb zona de tocador, banyera amb vistes i dutxa, i una
terrassa amb vistes a les quadres.

Tots els espais de la casa són amplis i lluminosos, i han estat decorats pel destacat
interiorista Pepe Cabrera.

En els exteriors, trobem una zona de barbacoa amb cuina elèctrica, una terrassa, una
piscina i una zona de bugaderia, així com un annex amb un dormitori en un altell, un
bany i un saló.

La casa de convidats ofereix un habitatge independent amb dos dormitoris amb
banys privats, una oficina i una cuina independent. Aquesta casa també seria una
bona opció per allotjar el servei.

A més, les instal·lacions eqüestres es beneficien d'una pista Ebb & flow de 60 x 20 m
de sílice (sorra amb fibra), de cinc pàdocs de descans i 4 paddocks d'herba alta, cinc
boxes grans de fusta i dos boxs grans amb el seu accés privat a pàdoc propi. Així
mateix, compta amb un horse gym cobert a la banda. També hi ha una casa per al
mosso. Informació de la zona ofereixen nombroses possibilitats de passeig, esbarjo i
equitació.

La finca disposa de propi heliport i hangar.

lucasfox.cat/go/den14999

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Gràcies al seu clima, la seva proximitat als aeroports d'Alacant i València, i les seves
instal·lacions adaptades a les característiques i les mides dels cavalls d'alta
competició, aquesta finca seria ideal per als amants de l'món eqüestre, especialment
per als que participin en el MED o en altres concursos de salts als voltants.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

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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