
SÅLD

REF. MRB2324

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Exklusiv villa med 5 sovrum till salu i mycket privat läge i La Zagaleta, med vacker
utsikt över havet och bergen
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29679

5
Sovrum  

6
Badrum  

4.680m²
Planlösning  

603m²
Totalyta  

75m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En underbar villa i klassisk stil och avskilt beläget till salu
i La Zagaleta, mycket rymlig och med många bekväma
uteplatser och terrasser för att njuta av utomhusliv samt
vacker utsikt över havet och bergen.

Detta är en vacker villa i klassisk stil belägen lite avskilt i det exklusiva La Zagaleta
området, nära Marbella. Omgivningen är verkligen spektakulär med utsikt mot havet,
bergen samt byn Benahavis. Huset är byggt på det vis att man kan njuta av både inne
och uteliv, med stora och rymliga rum och massor av uteplatser och terrasser.
Endast material av högsta standard har använts i hela fastigheten, såsom marmor
och trägolv, golvvärme, B & O ljudsystem både inne och ute, en stor uppvärmd infinity
pool, jacuzzi, grillplats, omklädningsrum och utetoalet samt ett lusthus.
Bottenvåningen har en hall, gästtoalett och två förråd, TV-rum och kontor, stort
vardagsrum med öppen spis, separat matsalsrum, fullt utrustat kök i traditionell stil
och egen tvättstuga samt två sovrum ensuite, och ett gäst pentry. På bottenvåningen
finns även ett garage för 2 bilar.
På första våningen finns huvudsovrummet med badrum och walk-in closet, en studio
och ett andra sovrum med badrum. I källaren finns ett förråd och badrum, som lätt
kan omvandlas till ett 5:e sovrum eller personallägenhet.

lucasfox.se/go/mrb2324

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Inrättning med hästridning, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd
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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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