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REF. JAV29171

1 200 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 7 Sovrum till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  3700

7
Sovrum  

9
Badrum  

695m²
Planlösning  

5.400m²
Totalyta

+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

Utmärkt lanthus med 7 sovrum i rustik miljö till salu i
Dénia, Costa Blanca.

Denna magnifika fastighet ligger i ett lugnt, rustikt läge mellan städerna La Xara och
Ondara; erbjuder en bekväm kort bilresa till alla bekvämligheter, samtidigt som du
drar nytta av fullständig integritet.

Det finns två åtkomster till gården, vilket uppväger den smarta interna fördelningen;
ger möjlighet att dela fastigheten i två enskilda bostäder. Elektriska entrégrindar
öppnar mot den svepande uppfarten mellan de uppvuxna trädgårdarna, kantade av
höga träd leder till den täckta bilporten, stall och gott om parkeringsplatser.

Både de södra och östra fasaderna av villan är helt tillägnad en bred, öppen täckt
terrass, eller naya med många områden att koppla av och varifrån du kan njuta av
den hisnande utsikten över den omgivande landsbygden och de böljande kullarna i
Marina Alta-regionen.

Stora och utsmyckade trädörrar leder till den centrala entréhallen, med två
vardagsrum och gästtoalett till höger, matsal med braskamin till vänster och det
rymliga köket med sällskapsdel och utgång till innergården.

Det huvudsakliga vardagsrummet har stora träfönster som vetter mot naya som, i
kombination med högt i tak, skapar ett bekvämt utrymme som fylls av ljus. Köket är
familjens nav i fastigheten; med fullt integrerade toppmoderna apparater, en
frukostbar, loungeutrymme och den intilliggande vinkällaren och innergården, är det
ett utrymme att njuta av.

På denna nivå finns också en svit med dubbla höjder, med ett sovrum med en
mezzanin i trä, vardagsrum och ett eget duschrum.

På övervåningen finns ytterligare två sovrumssviter; alla med omklädningsrum,
badrum med badkar och separat duschkabin och balkonger från vilka du kan beundra
utsikten över landskapet.

Den andra delen av fastigheten renoverades 2016 och erbjuder ett andra
vardagsrum/matsal som vetter mot den charmiga innergården, fullt utrustat kök,
gästtoalett och ytterligare fyra sviter med sovrum, alla med tillgång till terrasser,
omklädningsrum och dusch rum.

lucasfox.se/go/jav29171

Utsikt över bergen,
Inrättning med hästridning, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Turistlicens, Tjänsteentré, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekrum,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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Det yttre underhållande utrymmet är lika imponerande. Innergården drar nytta av full
sol på vintern, och fastighetens ursprungliga väggar skyddar detta utrymme från alla
vindar; gör det till en underbar vinterträdgård. Härifrån är den slående 12 x 6 m
poolen, omgiven av en täckt matsal och avkopplingsutrymme, sommarkök, duschrum
vid poolen, en täckt terrass för poolen och pingisbord; allt helt privat och omgivet av
välskötta gräsmattor.

Trädgårdarna är också viktiga och inkluderar: över hundra rosenbuskar, citrusträd
och ett vattendrag förutom en träpergola. Det finns också två stall med redskapsrum
längst ner i trädgården för att förverkliga alla blivande ryttares dröm.

Praktiskt tillbehör till fastigheten är: oljeeldad centralvärme, luftkonditionering och
ljudsystem i hela, tvåglasfönster i trä, carport, privat brunn plus jordbruksvatten,
oljetank, nya el- och VVS-installationer och ett bevattningssystem.

Fastigheten visades nyligen på Channel 5 UKs tv-program Costa del Celebrity som ett
semesterhus för fem brittiska kändisar medan de upptäckte delar av Spanien.

Årligt underhåll för fastigheten är cirka 3 000 €.

Fastigheten kan också hoppas på att uppnå en ungefärlig årlig hyresavkastning på
4%.
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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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