
REF. JAV30885

795.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Dénia
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03749

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

338m²
Plànol  

830m²
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 luxosa vil·la d'un sol nivell de 4 habitacions amb un
disseny interior increïble, situada en una ubicació molt
demandada a Dénia; a només 3 km del centre de la ciutat
i de les platges

Aquesta casa impecable d'un sol nivell es va construir el 2018 i es troba en una
parcel·la plana al final d'un cul-de-sac.

Les portes de fusta impressionants i ornamentades s'obren a l'entrada amb l'espai
d'estar/menjador amb estufa de llenya incorporada, accés per un costat a la gran
cuina moderna amb barra central, electrodomèstics integrats de primera qualitat i
zona de menjador, tot. del qual s'obre a l'espectacular exterior. El disseny de la
propietat resumeix el concepte d'espais interiors/exteriors i garanteix que la casa
estigui plena de llum natural.

La característica central de l'exterior de la propietat és la piscina única en forma de
"L" que arriba gairebé a la vila. Al costat de la piscina hi ha una magnífica terrassa
orientada al sud amb tendal de vela per oferir ombra a l'estiu i un autèntic parany
solar als mesos d'hivern.

Una de les ales de la propietat està dedicada a la suite principal, amb dormitori
complet amb llar de foc decorativa i que dóna a la terrassa i la piscina, un elegant
vestidor i un bany en suite. Hi ha 3 habitacions dobles addicionals, més una habitació
individual que serveix d'oficina/sala de jocs, a més de dos banys familiars.

Els extres pràctics inclouen: garatge privat de 120m2, aire condicionat centralitzat per
conductes, plaques solars i molt, molt més. Hi ha un despatx addicional al mateix
nivell que el garatge amb accés integral a la casa principal.

Tot situat en una ubicació meravellosa; a poca distància a peu dels serveis de la zona
de La Pedrera de Dénia ia poca distància amb cotxe del centre de Dénia, botigues i
platges.

Una propietat única al mercat i una visita obligada!

lucasfox.cat/go/jav30885

Jardí, Garatge privat, Llum natural, Traster,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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.

REF. JAV30885

795.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Dénia
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03749

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

338m²
Plànol  

830m²
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

	Una luxosa vil·la d'un sol nivell de 4 habitacions amb un disseny interior increïble, situada en una ubicació molt demandada a Dénia; a només 3 km del centre de la ciutat i de les platges

