
VENUT/UDA

REF. VAL19917

3.000.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a Moraira, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

253m²
Plànol  

3.901m²
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

Vila de 6 dormitoris amb jardí i piscina envoltada de pins
en un lloc privilegiat amb vistes a la platja del Portet.

Aquesta meravellosa vila de 6 dormitoris té un emplaçament privilegiat a Moraira,
amb vistes a la meravellosa platja del Portet. Es tracta d'un habitatge a reformar
integralment, tot i que ha estat objecte de millores al llarg de la seva vida útil. La vila
destaca pel seu entorn natural i un espai exterior excel·lent. La parcel·la compta amb
accés al jardí per la part més alta d'aquest i, des de la zona enjardinada i
embolicades en pins, trobem l'habitatge i una fantàstica piscina. També disposa d'un
segon accés que dóna a l'avinguda del Portet, així com d'un garatge, sobre el qual es
troba l'habitatge de servei.

Accedim a l'habitatge des del jardí, per la zona més propera a la piscina. L'entrada
condueix directament al saló, on trobem una enorme vidriera que condueix a la
terrassa i que emmarca unes vistes en què el cel i el mar es fonen més enllà dels
pins. Des del saló, s'accedeix a dues ales de l'edifici, una a la part frontal de la casa,
que alberga tres dormitoris i dos banys, i una segona a la part posterior, en la qual se
situen la cuina i dos dormitoris, així com un safareig al qual s'accedeix des de la
cuina. Entre totes dues ales, se situa un petit pati obert al jardí, amb accés a la cuina.

El jardí s'organitza a partir d'serpentejants camins de roig i murets de pedra que
formen desnivells aterrassats des dels quals s'albira el mar, generant diversos
miradors. La sàvia elecció de materials i textures aconsegueix una integració orgànica
entre la naturalesa i l'arquitectura.

L'habitatge disposa de calefacció.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/val19917

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Safareig, Llar de foc, Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
A renovar
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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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