
SÅLD

REF. DEN12482

990 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 2,354m² Trädgård till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Sovrum  

4
Badrum  

328m²
Planlösning  

2,882m²
Totalyta  

50m²
Terrass  

2,354m²
Trädgård

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exceptionell neoklassisk stilfastighet med fantastiska
originalfunktioner, ljusa och rymliga rum och en pool.

Denna historiska fastighet ligger på en tomt på 1732 m² omgiven av tallar och ligger i
en mycket privat miljö, bara 100 meter från havet i Las Rotas.

Fastigheten, som ansågs vara mycket modern vid den tidpunkt då den byggdes,
sticker ut för sin neoklassiska arkitektoniska stil från början av 1800-talet. Med tjocka
väggar förblir det svalt under sommaren. Dessutom har charmiga originalelement
som smidesjärnräcken och färgglada mosaikgolv, särskilt imponerande i
huvudbadrummet, bibehållits. Valencias keramik dekorerar dörrarna och fönstren på
fasaden medan interiören också har unika keramiska detaljer.

Rummen är fördelade på en våning. En smidesjärnport ger tillgång till fastigheten
som leder till en stor innergård. Det fanns ursprungligen ett torn, vilket gav
fastigheten sitt namn.

I vardagsrums-matplatsen finns en marmoröppn och en spiraltrappa i trä, som är
typisk för eran. Det separata köket har direkt tillgång till verandan, perfekt för att äta
utomhus och koppla av, och poolen. Fyra sovrum, 2 badrum och 2 toaletter
kompletterar fastigheten. Varje rum vetter utåt och med högt i tak är villan både ljus
och rymlig.

Det finns en angränsande tomt på 950 m² som ingår i priset.

Kontakta oss för mer information om denna magnifika fastighet.

lucasfox.se/go/den12482

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, , Högt i tak, Marmorgolv,
Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Parkering, Exteriör,
Förråd, Nära transportmedel, Renoverad,
Säkerhet, Tjänsteentré, Tvättstuga,
Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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