
VENUT/UDA

REF. JAV30828

980.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Dénia
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

275m²
Plànol  

1.900m²
Dimensions del terreny

+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

Una finca impressionant, restaurada amb amor, acabada
amb un nivell excepcional en venda a Dénia, Costa Blanca.

Una finca impressionant restaurada amb amor, acabada amb un nivell excepcional.
La finca està situada en una parcel·la orientada al sud ia només 400 metres d'una de
les platges de bandera blava més respectades de Dénia.

La finca està ben distribuïda i l'atenció al detall és evident en cada acabat, creant
una casa per gaudir tant des de dins com des de fora. L'encant d'aquesta propietat
única s'ha elevat amb molt de gust, a causa de l'alt nivell de mà d'obra i la qualitat
dels materials que capturen la seva veritable bellesa a través del disseny
contemporani i el respecte per la seva època original.

S'accedeix a la propietat des d'un carril tranquil, a través d'una porta elèctrica. Hi ha
una calçada de grava preciosa i us reben unes portes de fusta molt ornamentades,
una que condueix al passadís lluminós. La vila té una increïble cuina de planta oberta
amb una illa enorme, que són meravelloses.

Hi ha portes plegables que porten des de la cuina a una bonica terrassa exterior per
menjar i relaxar-se. La cuina disposa d'aire condicionat. També disposem d'una zona
de menjador lluminosa i airejada, per aquells rars dies en què el temps no permet
gaudir d'un sopar a l'aire lliure. La zona d'estar, que disposa d'aire condicionat fred i
calent i un cremador de llenya. Hi ha finestres i portes de vidre que donen a una
terrassa coberta, que s'envolta al voltant de la casa per oferir una increïble zona de
menjador i estar a l'aire lliure perquè tota la família gaudeixi del jardí ben dissenyat
amb totes les seves increïbles plantes mediterrànies.

La planta baixa té 5 habitacions, totes amb aire condicionat fred i calor i hi ha 2
banys. Tot molt ben dissenyat i ben equipat. Els sòls escollits amb gust i les
especificacions del bany són per admirar i gaudir.

Una escala des de la sala d'estar principal us porta al dormitori principal
meravellosament lluminós amb aire condicionat fred i calent i el seu propi bany
dissenyat amb gust, que dóna a una bonica terrassa que us recorda la ubicació
perfecta de la finca. Sembla com si un paisatge assolellat i naturalment bonic abraça
aquesta finca perfectament equipada. Aquest és realment un moment de reflexió per
gaudir-ne per relaxar-se.

lucasfox.cat/go/jav30828

Vistes al mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Vistes,
Traster, Safareig, Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat
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El jardí és un oasi molt privat de disseny intel·ligent, que us garanteix que totes les
vostres necessitats exteriors estiguin totalment satisfetes. Hi ha una cuina d'estiu
impressionant que està envoltada d'herba i jardins preciosos i ben cuidats per
permetre prendre el sol relaxat. Hi ha una fabulosa piscina d'aigua salada
climatitzada de 12×6 m per permetre-hi molta diversió els dies calorosos i assolellats.
La zona de la piscina ha estat tancada i bellament plantada amb brillants
espectaculars de color, garantint la seguretat i el gaudi és la prioritat número u. El
jardí té el seu propi hort i un munt de bonics jardins exteriors per gaudir en diferents
moments del dia, depenent de si el que busques és ombra o sol. Hi ha boniques
zones d'estar i menjador que s'han creat per assegurar-vos que gaudiu al màxim del
jardí durant tot el dia.

La propietat disposa de garatge amb safareig. Té un pou d'aigua que dóna aigua
interminable per a la piscina i el jardí, cosa que s'ha atribuït a l'exuberant herba i a
les adorables plantes mediterrànies.

Aquesta propietat és un somni absolut i s'ha de veure per apreciar realment la
qualitat i l'atenció als detalls que s'han aplicat.
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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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	Una finca impressionant, restaurada amb amor, acabada amb un nivell excepcional en venda a Dénia, Costa Blanca.

