
REF. DEN15367

890.000 € Àtic - En venda
Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a Dénia
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

214m²
Plànol  

32m²
Terrassa

+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

Fantàstic pis reformat amb les millors qualitats, amb 2
dormitoris i una excel·lent terrassa de 32 m², en venda al
centre de Dénia. Inclou una plaça de garatge.

Aquest apartament extraordinari acaba de ser completament renovat i compta amb
les qualitats més exclusives del mercat, situat davant del port de Dénia, al costat de
la platja de les Marines, amb les vistes més boniques de la ciutat sobre el Mar
Mediterrani i el port esportiu.

L´apartament, dissenyat en un estil contemporani, té una superfície construïda de
230 m², amb amplis espais oberts i vistes al vast mar Mediterrani. Aquesta casa única
té dues boniques terrasses per gaudir de la brisa fresca del mar. La terrassa
comunica amb un saló molt ampli i al mateix espai diàfan hi ha una cuina amb illa i
última tecnologia amb electrodomèstics Miele en color negre mat. Així mateix, al
mateix ambient trobem un ampli menjador amb molta llum natural.

A l'altra part de la casa trobem: 2 amplis dormitoris dobles amb armaris de paret i
fins interiors. També hi ha 2 banys en suite amb grans miralls, grans obres d´art de
ceràmica a les parets, grans dutxes i molta llum natural.

El dormitori principal d'aquest exclusiu apartament té un bany fantàstic en suite i un
enorme vestidor, així com un bany separat. A més, des d´aquí podràs gaudir d´unes
impressionants vistes al mar Mediterrani.

Cal destacar que a tot l'edifici disposem de terres de porcelànic italià, de
climatització per conductes d'aire fred i calent, portes amb tancament magnètic,
finestres Climalit amb 4 vidres, fusteria marca Bodor, equip de música a cada estança,
Bang & Olufsen, llums LED Wever i Ducre.

El preu inclou una plaça de garatge tancada.

lucasfox.cat/go/den15367

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Sistema domòtic,
Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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	Fantàstic pis reformat amb les millors qualitats, amb 2 dormitoris i una excel·lent terrassa de 32 m², en venda al centre de Dénia. Inclou una plaça de garatge.

