
REF. JAV35464

1.100.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Dénia, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

612m²
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

Xalet de 7 habitacions en venda a Dénia, Costa Blanca.

Aquesta àmplia casa traspua qualitat i encant i es troba en una zona tranquil·la a
només 5 minuts de Dénia i les seves boniques platges.

Aquesta propietat especial i única amb vistes a la Muntanya del Montgó consta de 2
xalets totalment independents construïts en una parcel·la de 2000 m2 a la molt
demandada zona de Dénia.

Les vil·les estan situades en una parcel·la d'uns 1900 m2 en total (que en realitat són
2 unides). Una parcel·la de 1100 m2 amb una superfície construïda de 504,21 m2
(450,92 m2 habitables) i l'altra de més de 800 m2 amb una construcció de 108,41 m2).

Cada xalet té la seva pròpia entrada/sortida des del carrer a 2 carrers diferents, la
seva pròpia referència cadastral i les seves pròpies connexions d'aigua, llum i
clavegueram.

El gran xalet consta de tres plantes. Com que la parcel·la té 2 nivells, la planta baixa
no és un soterrani, ja que està a nivell del jardí.

Disposa de 5 habitacions, 1 safareig, 4 banys, una sala de billar, un estudi de gravació
de música, una terrassa coberta de relaxació, 6 trasters, una llar de foc amb
reproductor de cassets, una barbacoa exterior coberta, una gran cuina.
Barbacoa exterior coberta, una gran cuina equipada amb placa d'inducció, forn i
microones i tota la casa està equipada amb totes les comoditats: 8 màquines d'aire
condicionat, alarma interior/exterior, TV satèl·lit, internet, calefacció central, etc.

El petit xalet és d'un sol nivell. Disposa de 2 habitacions, saló menjador amb cuina
oberta, 1 bany amb escalfador elèctric i un safareig. Hi ha 3 màquines d'aire
condicionat, TV per satèl·lit i internet i la cuina està equipada amb una rentadora.

Al jardí del xalet hi ha un traster subterrani de 16,03 m2 i una zona de relax de 20,99
m2 al costat de la piscina.

Es venen en conjunt.

El més petit és ideal com a oficina, habitatge per a "avis" o com a ingressos per
lloguer.

lucasfox.cat/go/jav35464

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Aparcament, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Aire condicionat
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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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