
VERKOCHT

REF. DEN8483

2.200.000 € Kasteel / Paleis - Verkocht
5 Slaapkamer kasteel / paleis met 1,972m² Tuin te koop in Dénia, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

350m²
Plattegrond  

1.972m²
Tuin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtig historisch pand daterend van vóór 1870 en
opgesomd aan het einde van de 19e eeuw. Het ligt aan het
strand, op een paar meter van het centrum van Denia.

Dit geïsoleerde gebouw staat op een perceel van 1.972 m² met een bebouwde
oppervlakte van 350 m² verdeeld over 4 verdiepingen. De begane grond heeft een
eetkamer, een pantry-kelder, een keuken, een woonkamer met open haard en de
hoofdslaapkamer met een volledige eigen badkamer.

De eerste verdieping herbergt een grote statige woonkamer die de gehele middelste
verdieping beslaat, met een prachtig uitzicht op de zee. De tweede verdieping heeft 2
slaapkamers en 1 complete badkamer, en op de bovenste verdieping zijn er nog 2
slaapkamers, een woonkamer en nog een badkamer. Er zijn 2 houten trappen om
toegang te krijgen tot de tussenliggende verdiepingen. Bovendien hebben alle
verdiepingen de originele keramische mozaïektegels die in perfecte staat zijn
bewaard.

In het buitengebied is er een grote tuin met keien, die vroeger werden gebruikt in
grote landgoederen om de vegetatie af te bakenen, een groot dennenbos en directe
toegang tot het strand en de Paseo de la Marineta.

Deze woning heeft een zeer bijzondere architecturale stijl. Het is een gebouw in de
vorm van een vestingwerk dat doet denken aan middeleeuwse kastelen, met
dragende muren met kalksteenmetselwerk en smalle, puntige ramen

lucasfox.co.nl/go/den8483

Zeezicht, Eerste lijn zee, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Airconditioning
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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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