
REF. JAV35236

1.050.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Benissa
Espanya »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

408m²
Plànol  

1.600m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una magnífica casa de 4 dormitoris i 5 banys, ubicada
dins una parcel·la excepcionalment gran d'uns 1600 m2 a
l'àrea de Fanadix a la destacada costa de Benissa.

Una magnífica casa de 4 habitacions i 5 banys, enclavada dins d'una parcel·la
excepcionalment gran d'uns metres quadrats aproximadament, a la zona de Fanadix
de l'excel·lent litoral de Benissa. Es troba a només 3 minuts amb cotxe d'algunes de
les badies i cales més boniques del nord de la Costa Blanca, i a 5 minuts amb cotxe
del nucli antic medieval de Benissa, amb els seus carrers empedrats del mercat, la
plaça principal històrica i l'arquitectura excepcional. Tindràs moltes opcions per triar
amb les activitats i els restaurants a poca distància d'aquesta fabulosa propietat.

La casa en si és el somni d'un dissenyador, tenint en compte les precioses vistes
obertes al Mediterrani, l'aspecte sud i aprofitant al màxim la privadesa de la
parcel·la, és lluminosa i airejada a tot arreu amb un ambient modern però
confortable. La zona d'estar de la casa acull una cuina i un menjador de planta oberta
recentment renovats que condueixen a una preciosa terrassa coberta per menjador i
també a un còmode saló de dia amb vistes a la zona de la piscina.

A continuació, ens dirigim cap al cor de la casa: un bonic saló nocturn / d'hivern amb
llar de foc, des d'on tenim accés a 3 habitacions excel·lents, 2 d'elles amb bany privat
ampli i totes amb masses construïdes. als armaris. Des del saló central també tenim
accés a un bonic solàrium, ple de llum i perfecte per relaxar-se i el sol d'hivern tan
important per mantenir a ratlla les factures de la calefacció.

A més de les zones d'estar generals d'aquesta casa, també ofereix una zona de planta
baixa brillantment versàtil que actualment allotja una sala de teràpia de bellesa, un
bany gran, un safareig, 2 garatges (un dels quals és utilitzat com a taller per l'actual
propietari). ) i una altra suite de convidats.

Els terrenys exteriors de la propietat estan dissenyats per gaudir al màxim de l'estil
de vida mediterrani, amb una piscina de 8 x 5 m, una preciosa terrassa privada per
prendre el sol amb barbacoa chill out lounge sota una pèrgola de fusta per
proporcionar l'ombra important del sol de l'estiu. juntament amb diverses terrasses
que actualment estan plantades amb Yucca, Baladre, Palmeres, Aloe Vera, diversos
cítrics i Garrofers i Cactus.

lucasfox.cat/go/jav35236

Piscina, Jardí, Garatge privat, Aparcament,
Zona chill-out, Saló de bellesa , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat

REF. JAV35236

1.050.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Benissa
Espanya »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

408m²
Plànol  

1.600m²
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.cat/go/jav35236
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


En general, aquesta casa és una propietat fabulosa en una de les zones més
boniques de la Costa Blanca. Aquesta propietat permetrà als ciutadans no
comunitaris obtenir una Visa d'Or, permetent estades sense restriccions o fins i tot la
residència a Espanya. Per obtenir més informació sobre les opcions de visat i
residència, poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per organitzar la vostra visita privada
d'aquesta magnífica propietat, només amb cita prèvia.

REF. JAV35236

1.050.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Benissa
Espanya »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

408m²
Plànol  

1.600m²
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


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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