REF. DEN14999

2 750 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 6 Sovrum med 23,000m² Trädgård till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Dénia » 03749

6

4

350m²

23.500m²

100m²

23.000m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

Trädgård

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Lyxhästsvilla med mer än 9 paddocks för högsta
konkurrenshästar, till salu på landet nära Dénia.
Denna magnifika ryttarvilla ligger i ett vackert naturligt läge nära Dénia. Den består av
ett huvudhus, ett annex, ett pensionat och utmärkta ridfaciliteter.
Huvudbyggnaden är fördelad över en våning. Vi når huset från en terrass, som leder
till en stor hall. Härifrån når vi vardagsrummet/matsalen med 2 distinkta områden
och en öppen spis, det finns också en toalett, sovrumsdelen och ett andra
vardagsrum som leder till ett helglasat designkök med Siemens och Gaggenau
vitvaror. Köket har tillgång till grillplatsen.
Sovrummet har 2 dubbelrum med eget badrum och master bedroom med ett
omklädningsrum, badrum med omklädningsrum, badkar med utsikt och dusch samt
en terrass med utsikt över stallet.
Alla rum är rymliga och ljusa, med vacker inredning av Pepe Cabrera.
Utanför hittar vi en grillplats med elspis, en terrass, en pool och en tvättstuga, samt
ett annex med ett sovrum på loftet, ett badrum och ett vardagsrum.

lucasfox.se/go/den14999
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Brunn

Pensionatet erbjuder separat boende med två sovrum med privata badrum, ett
kontor och ett separat kök. Detta skulle också vara ett bra alternativ för att
tillmötesgå servicepersonalen.
Ridanläggningarna omfattar en 60 mx 20 m Ebb & Flow dressyrarena (med en Martin
Collins fiberyta), 5 vilohagar och 4 långa gräshagar, 5 mycket stora lösa boxar i trä och
2 stora boxar med tillgång för varje häst till sin egen hage. En täckt häst-gym sitter
bredvid 5 stall blocket. Mellan stallkvarteren finns en frisörstuga. Omgivningen har
många vackra alternativ för ridning.
Den här fastigheten har en egen heliport och hangar.
Tack vare sitt klimat, dess närhet till flygplatserna i Alicante och Valencia, och dess
faciliteter anpassade till egenskaperna och storleken hos hästar som tävlar i
topptävlingar, skulle denna fastighet vara idealisk för älskare av ridsportvärlden,
särskilt för dem som deltar i MED eller andra hopptävlingar i närområdet.
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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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