
SÅLD

REF. JAV31650

595 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  03790

3
Sovrum  

3
Badrum  

225m²
Planlösning  

10,280m²
Totalyta

+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

Vackert renoverad 100-årig finca, belägen i
nationalparken i Montgo med utsikt mot havet i Denia.
Gästboende med 1 sovrum och fullständig integritet och
lugn.

Denna finca med 3 sovrum har en historia på över 100 år med tidigare och nuvarande
ägare som har renoverat fastigheten samtidigt som de har behållit och respekterat de
många traditionella funktionerna som gör denna villa så speciell.

Fördelat med 2 sovrum och ett badrum i huvudhuset och ett separat 1 sovrum 1
badrum pensionat komplett med Juliette balkong med havsutsikt.

När du går in genom en av två ingångar till fastigheten, anlagda trädgårdar inramar
scenen för denna exceptionella egendom. Huvuddelen av fastigheten är fördelad på
en enda nivå, med några steg internt separera vardagsrum och sovrum.
Vardagsrummet har en vedeldad brännare som verkligen är rummets huvudsakliga
fokuspunkt, härifrån finns det några steg som leder till det inredda köket som är
öppen planlösning till matsalen och med direkt utgång till en av de många
terrasserna och hörn som finca har att erbjuda. Det finns 2 dubbelrum och ett stort
badrum med dubbla handfat, badkar och dusch.

Pensionatet, som är byggt kring en imponerande klippfunktion, erbjuder ett
dubbelrum, badrum och en Juliette -balkong med utsikt över landet och mot havet i
Denia.

Från baksidan av fastigheten finns tillgång ut till poolen, komplett med badrum
utanför, bastu och en vacker sluten terrass med ett sommarkök som kan användas
under hela året.

En del av landet har anlagts med gräsmatta och Medelhavsväxter och träd, men för
det mesta har landet lämnats vilt och rustikt och med det imponerande Montgo -
berget som ger en fantastisk bakgrund blir du alltid påmind om att du ligger i en
naturlig natur parkmark med lugn och ro som är en stor dragning.

Finca har en fasad av handgjorda stenarbeten, original lergolv, träluckor och balkar,
och har byggts över urbana och rustika tomter med fullständig integritet.

lucasfox.se/go/jav31650

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Förråd, Grillplats,
Luftkonditionering, Renoverad, Utrustat kök
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Den här egenskapen är idealisk för någon som behöver en plats att dra sig tillbaka
till, samtidigt som det är mindre än 5 km till närmaste stad, och för en familj som vill
njuta av semester i detta paradis, men också ge hyresintäkter. Fincan har en
turistlicens som kan tas över.

Ett besök är absolut nödvändigt för att uppskatta de många kvaliteterna och
funktionerna inuti och utvändigt i denna unika egendom.
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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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