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DESCRIPCIÓ

Aquesta moderna vila, situada en una de les valls més
pintorescs de La Zagaleta, ofereix les millors vistes a
l&#39;estany i al camp de golf New Course.

Les boniques vistes a l'estany i al camp de golf realcen la sensació de pau i solitud de
l'habitatge, mentre que els jardins cuidats, la piscina infinita i una miríada de patis i
terrasses ofereixen tot tipus d'opcions per gaudir d'aquest mirador privilegiat.

Els seus amplis espais oberts, el saló de doble altura i els amplis finestrals que
emmarquen les magnífiques vistes permeten que tant l'interior com l'exterior de
l'habitatge siguin fàcils de gaudir i per divertir-se, aprofitant a l'màxim el clima
mediterrani.

La seva família i convidats gaudiran d'una gran zona d'oci que ocupa una de les
plantes i ofereix un spa amb una piscina climatitzada de 15 metres, sala de
massatges, sauna i bany de vapor. També hi ha un bar i una zona d'oficina, a més
d'una sala multiusos que es pot personalitzar a gust de l'propietari, per transformar-
la en un home cinema o una sala de jocs, per exemple.

En els espais superiors, gairebé totes les estances aprofiten a el màxim la llum
natural i les vistes panoràmiques. A més, l'habitatge es beneficia d'una distribució
molt funcional, amb espais com la cuina, que es troba allunyada, on podrà cuinar
allunyat de la zona principal d'estar i de menjador.

Així mateix, els residents de La Zagaleta gaudeixen d'una àmplia varietat
d'instal·lacions comunes que inclouen 2 camps de golf de primera classe, pistes de
tennis, una piscina i un centre eqüestre, així com un heliport, seguretat les 24 hores i
altres serveis VIP.

A més, el pis d'un dormitori per al personal amb entrada independent li donarà més
flexibilitat, mentre que l'espai de garatge per a 3-4 cotxes i 2 buggies li facilitaran
gaudir de tot el glamour de la comunitat, visitar Puerto Banús o trobar-se amb els
seus amics per a una partida de golf.

lucasfox.cat/go/zag25041

Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Spa, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Sistema domòtic, Obra nova, Llar de foc,
Cuina equipada, Armaris encastats
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La privacitat i la discreció són alguns dels valors centrals de La Zagaleta, amb
restriccions estrictes per mantenir generoses zones verdes entre parcel·les. Aquesta
distribució li proporciona l'habitatge un ambient tranquil i pacífic, i fa que la
naturalesa formi part i s'integri en la comunitat.

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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