
VENUT/UDA

REF. ZAG24416

2.950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a La Zagaleta, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

3.141m²
Dimensions del terreny

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Villa sobre una magnífica parcel·la de 3.141 m² amb una
immillorable orientació sud i vistes a la costa
mediterrània. Gran torre ideal com a casa familiar o refugi
de vacances, fàcil d&#39;administrar i amb un alt nivell
de privacitat i seguretat.

Bonica casa acollidora d'estil andalús colonial i perfectes dimensions per gaudir
d'unes idíl·liques vacances o per residir durant tot l'any. La seva magnífica orientació
cap al sud-est ofereix unes encantadores vistes a la mar ia una de les valls més
exuberants i verds de La Zagaleta.

A l'entrar, ens rep una àmplia entrada que ens condueix a un bonic saló principal
amb llar de foc. En aquesta mateixa zona central de la casa, ens trobem amb una
bonica oficina amb molta llum i una zona d'estar amb un gran finestral, que ofereix
unes boniques vistes relaxants a la mar i a jardí, com si es tractés d'un gran quadre
emmarcat, en el centre de l'estada.

L'ala dreta es compon d'una gran cuina moderna, de planta oberta amb un menjador
informal amb sortida directa a dos grans terrasses: una descoberta i l'altra coberta
amb zona de menjador i barbacoa.

En l'ala esquerra, es troba la zona de convidats, que consta de dos dormitoris, tots
dos amb els seus respectius banys privats i vestidors.

Les escales centrals ens condueixen a la primera planta, on hi ha el dormitori
principal, amb bany privat que inclou banyera i dutxa, així com un ampli vestidor. La
terrassa té vista sobre el mar ia la rica vegetació típica de la urbanització. En aquesta
mateixa planta, es localitza una elegant oficina.

Baixant a la planta inferior, es disposa la zona d'oci que inclou un billar, una sala de
cinema i una zona de bar i chill-out amb sortida directa a jardí. En aquesta mateixa
planta, es troben dos dormitoris més amb els seus respectius banys privats i
vestidors, a més d'una zona de bugaderia amb kitchenette. I com a complement de tot
això, ens trobem amb un petit gimnàs i sauna. Aquesta planta ofereix l'espai perfecte
per passar temps amb la família i amics.

A la zona de soterrani, s'ubica la sala de màquines, a més d'un traster amb
possibilitat de convertir-lo en un celler.

lucasfox.cat/go/zag24416

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Vistes, Traster, Llar de foc,
Cinema domèstic, Aire condicionat
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La vila es completa amb un garatge per a dos cotxes, així com amb un aparcament
exterior cobert amb capacitat per a dos cotxes més. Cal destacar el seu ampli i cuidat
jardí amb piscina i jacuzzi.

Tota la vila compta amb un sistema d'aire condicionat i calefacció, alarmes
individuals en cada finestra i càmeres de seguretat instal·lades al voltant de tot
l'habitatge.

A més, ofereix un bonic enllumenat exterior que s'activa amb sensors de moviment
per zones.

Poseu-vos en contacte per més informació.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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