REF. JAV28959

1.500.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 1,108m² de jardí en venda a Dénia, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Dénia » 03700
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífic xalet, a segona línia de platja, amb vistes al mar i
parcel·la totalment plana; a poca distància a peu de
restaurants i serveis a Las Rotas, Dénia.
Magnífica propietat familiar en una parcel·la totalment plana, situada en una de les
ubicacions més buscades de Dénia; al costat de la platja de Las Rotas.
Aquesta casa està situada en un dels carrers més tranquils de Las Rotas, en segona
línia, a tan sols 100 metres davant del mar. Disposa d'accés per a vianants i porta de
cotxes, amb molt d'aparcament i un garatge cobert.
La vila consta d'un rebedor amb lavabo de cortesia, cuina totalment equipada amb
safareig i barbacoa independents; ampli saló-menjador de dos nivells amb un
acollidor hivern amb llar de foc acollidora, sala d'estar que dóna a una de les
terrasses cobertes i menjador.

lucasfox.cat/go/jav28959
Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Vistes, Llar de foc, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

A la planta superior hi ha les cinc habitacions dobles. Hi ha un dormitori principal en
suite amb bany modern i terrassa amb impressionants vistes al mar, habitació doble,
una habitació doble amb accés a la terrassa, bany familiar amb dutxa, dormitori
doble actualment utilitzat com un altre saló amb terrassa oberta orientada al sud i
un habitació doble més.
El segon nivell és un àtic renovat, que es podria utilitzar com a oficina o dormitori
addicional.
L'exterior de la propietat ofereix un jardí madur, majoritàriament amb gespa amb
grans arbres i una piscina privada, dues terrasses cobertes, zona de paeller /
barbacoa i algun traster addicional.
Els extres inclouen: calefacció central, aire condicionat, carport, doble porta
d'entrada i pou natural amb bomba.
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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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