
REF. JAV33175

850.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jesús Pobre, Costa
Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

358m²
Plànol  

6.435m²
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 meravellosa casa familiar amb jardins
impressionants, característiques tradicionals
increïblement encantadores i situada a poca distància a
peu dels serveis locals.

Finca de pedra increïblement encantadora, situada a poca distància a peu del centre
del preciós poble de Jesús Pobre amb restaurants locals i mercat de pagès setmanal.

Aquesta casa increïblement única ofereix totes les comoditats modernes, alhora que
conserva l'autèntic encant d'una masia tradicional de 100 anys. Els jardins es troben
en gairebé 6.500 m2 de terreny rústic, que s'estén davant de la propietat oferint
molta privacitat i una assolellada orientació sud/oest.

L'entrada té un gran atractiu de vorera, amb un jardí davanter pintoresc que condueix
a la façana de pedra i un acollidor vestíbul amb detalls tradicionals com ara els
sostres de bigues i canó, armaris de masia tradicionals encastats i terres de
terracota. Hi ha dues habitacions dobles (a banda i banda del vestíbul), seguides de
les més acollidores de les habitacions d'hivern, amb fogons de llenya i elements de
pedra. Això al seu torn segueix a una habitació familiar contemporània de planta
oberta amb cuina moderna totalment equipada, segona sala d'estar i menjador, amb
finestres a un bonic pati obert i al jardí posterior.

Els jardins del darrere ofereixen una immensa privadesa i inclouen una terrassa
coberta amb una fabulosa zona d'entreteniment que inclou una cuina/bar d'estiu,
una terrassa de menjador sota les vinyes i moltes zones d'estar i relaxació que, al seu
torn, tenen vistes a la impressionant piscina de 77 m2 amb entrada a la platja. piscina
infantil amb efecte cascada i tobogan. També hi ha una zona de relax d'estil balinés
amb terrassa, perfecta per al ioga a la nit o un aperitiu!

També a la planta principal de la propietat hi ha un ampli safareig, un modern bany
amb dutxa, un traster, un gimnàs i un despatx amb accés independent, tots els quals
es poden redistribuir fàcilment per oferir un apartament de convidats independent o
dormitoris addicionals.

lucasfox.cat/go/jav33175

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat
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El nivell superior de la casa ofereix l'ampli dormitori principal, amb una terrassa
privada al terrat amb el mirador perfecte per a les postes de sol sobre els terrenys
rústics, un bany familiar amb dutxa independent, un passadís amb molt
d'emmagatzematge i un dormitori de convidats molt encantador amb boniques
vistes. des del balcó de Julieta.

Tan encantadors com l'interior són els jardins exuberants, amb tarongers, una pista
de petanca i bancs de baix manteniment, que són jardins esglaons tradicionalment
agrícoles.

Els extres pràctics inclouen calefacció central (radiadors amb sistema dièsel), aire
condicionat, finestres de doble vidre i connexions d'aigua tant a la xarxa com a
l'agricultura, dipòsit d'aigua de pluja i pou natural, assegurant els baixos costos de
funcionament dels jardins exuberants.

Aquesta és realment la casa familiar ideal, en una ubicació tranquil·la i privada, a
poca distància a peu dels serveis, situada en un dels pobles secrets més ben guardats
de la Costa Blanca, Jesús Pobre.
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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 meravellosa casa familiar amb jardins impressionants, característiques tradicionals increïblement encantadores i situada a poca distància a peu dels serveis locals.

