
VENUT/UDA

REF. JAV27854

780.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03759

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

405m²
Edificats  

12,287m²
Dimensions del terreny

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Casa impressionant amb vistes espectaculars entre els
tarongers ja només 1,5 km de centre de la bonica població
de Benidoleig.

Aquesta finca meravellosa és privada i tranquil·la: aquí, podrà gaudir d'el cant dels
ocells i de les campanades de l'església de poble, i dels més de 500 arbres de cítrics i
alvocats que alberga la seva gran parcel·la.

Un camí d'entrada imponent i ampli condueix a la zona d'estacionament, amb espai
per a 10 vehicles. Des d'aquí, la impressionant porta d'entrada s'obre a l'espaiós
saló-menjador amb llar de foc d'estufa de llenya. Aquesta estada disposa d'accés a la
cuina i sortida a la piscina.

La cuina gaudeix d'un disseny excel·lent que inclou electrodomèstics d'alta gamma,
il·luminació LED inferior, pica doble, sistema de filtre d'aigua per osmosi i una
còmoda illa central. Hi ha un safareig independent, un lavabo de cortesia i un
dormitori doble (actualment utilitzat com a oficina) a la planta baixa.

La primera planta alberga els altres quatre dormitoris dobles amb bany, incloent el
dormitori en suite principal amb vestidor, bany i balcó Julieta amb vistes a la piscina,
amb les muntanyes que envolten la vall en l'horitzó. Fins i tot es pot albirar el mar!

El soterrani, anteriorment un gran garatge, s'utilitza actualment com a taller amb
zona de traster, a més d'un home cinema / gimnàs i podria convertir-se fàcilment en
un pis separat. Els fonaments també estan col·locats per albergar una piscina
coberta.

L'exterior de l'habitatge és igualment impressionant, sent la seva millor característica
la piscina de 10 x 5 m orientada a sud amb jacuzzi climatitzat. Hi ha una encantadora
caseta de la piscina amb cuina totalment equipada, sala de jocs i bany, que podria
usar-se com a allotjament independent, i ofereix una naia, una bonica terrassa
coberta de fusta, el refugi perfecte per sopar o relaxar costat de la piscina.

També hi ha una gran font d'aigua, un camp de futbol / pista de tennis, trampolí i
jardins amb gespa. L'hort utilitza un sistema de reg agrícola, mentre que l'habitatge
té aigua de xarxa i connexions elèctriques trifàsiques.

lucasfox.cat/go/jav27854

Pista de tennis, Aire condicionat, Alarma,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig

REF. JAV27854

780.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03759

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

405m²
Edificats  

12,287m²
Dimensions del terreny

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/jav27854
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


La vall de Girona de la Marina Alta està a 10 minuts a peu de centre de la vila de
Benidoleig, amb restaurants i serveis locals, ia 20 minuts amb cotxe de Dénia, una
ciutat més gran amb platges de sorra, castell i port.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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	Casa impressionant amb vistes espectaculars entre els tarongers ja només 1,5 km de centre de la bonica població de Benidoleig.

