
VERKOCHT

REF. DEN12482

990.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa met 2,354m² Tuin te koop in Dénia, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

328m²
Plattegrond  

2,882m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras  

2,354m²
Tuin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke neoklassieke stijl met prachtige originele
kenmerken, lichte en ruime kamers en een zwembad.

Dit historische pand, gelegen op een perceel van 1.732 m² omgeven door pijnbomen,
bevindt zich in een zeer privéomgeving, op slechts 100 meter van de zee in Las Rotas.

Het pand, dat in de tijd dat het werd gebouwd als zeer modern werd beschouwd, valt
op door zijn neoklassieke bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw. Met dikke muren
blijft het koel tijdens de zomer. Verder zijn charmante originele elementen zoals
smeedijzeren leuningen en kleurrijke mozaïekvloeren, die vooral indrukwekkend zijn
in de grote badkamer, behouden. Valenciaans keramiek sieren de deuren en ramen
aan de gevel, terwijl het interieur ook unieke keramische details heeft.

De kamers zijn verdeeld over één verdieping. Een smeedijzeren poort geeft toegang
tot het pand en leidt naar een grote centrale binnenplaats. Oorspronkelijk was er een
toren, waaraan het pand zijn naam te danken heeft.

De woon-eetkamer heeft een marmeren open haard en een houten wenteltrap,
typerend voor die tijd. De aparte keuken heeft directe toegang tot de veranda, ideaal
om buiten te eten en te ontspannen, en het zwembad. Vier slaapkamers, 2 badkamers
en 2 toiletten maken het geheel compleet. Elke kamer is naar buiten gericht en met
hoge plafonds is de villa zowel licht als ruim.

Er is een aangrenzend perceel van 950 m² bij de prijs inbegrepen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige pand.

lucasfox.co.nl/go/den12482

Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Marmeren vloeren, Monumentale details,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Exterior, Gerenoveerd, Verwarming
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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