
REF. JAV28959

1 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 1,108m² Trädgård till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Sovrum  

3
Badrum  

208m²
Planlösning  

1.264m²
Totalyta  

53m²
Terrass  

1.108m²
Trädgård

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

En superb villa, andra raden till stranden, med havsutsikt
och en helt platt tomt; gångavstånd till restauranger och
bekvämligheter i Las Rotas, Denia.

Fantastisk familjegendom på en helt plan tomt, belägen på en av Denias mest
eftertraktade platser; precis vid stranden i Las Rotas.

Detta hus ligger på en av de tystare gatorna i Las Rotas, på andra raden, bara 100
meter från havet. Den har tillgång till fotgängare och bilgrind, med gott om parkering
och en täckt bilport.

Villan består av en hall med gästtoalett, fullt utrustat kök med separat tvättstuga och
grill; rymligt vardags-/matrum med 2 våningsplan, komplett med en vinternät med
mysig öppen spis, vardagsrum som leder ut till en av de täckta terrasserna och
matsalen.

På övervåningen finns de fem dubbelrummen. Det finns ett sovrum med eget badrum
med modernt badrum och terrass med fantastisk havsutsikt, sovrum med
dubbelsäng, ett dubbelrum med tillgång till terrass, familjebadrum med dusch,
dubbelrum som för närvarande används som ett annat vardagsrum med öppen,
söderläge terrass och en ytterligare dubbelrum.

Den andra nivån är ett renoverat vindsutrymme, som kan användas som kontor eller
ytterligare sovplatser.

På utsidan av fastigheten finns en mogen trädgård, mestadels anlagd på gräsmatta
med stora träd och en privat pool, två täckta terrasser, paellero / grillplats och lite
extra förvaring.

Extra inkluderar: centralvärme, luftkonditionering, bilport, dubbel ingångsport och en
naturlig brunn med pump.

lucasfox.se/go/jav28959

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Balkong
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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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