
VENUT/UDA

REF. ZAG20388

6.350.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a La Zagaleta
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

8
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

1.419m²
Plànol  

7.699m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una vila impressionant amb orientació sud-est en una
gran parcel · la, amb vistes panoràmiques increïbles al
mar Mediterrani.

Aquesta vila impecable mesura 1.419 m² i gaudeix d'una orientació sud-est en una
parcel·la meravellosa amb molta privacitat i tranquil • litat de gairebé 7.700 m². La
ubicació ofereix una vista impressionant sobre l'emblemàtica muntanya de la
Concha, a la Serra de les Neus i al Mediterrani. A més, es troba a només 40 minuts de
l'aeroport de Màlaga, i gaudeix d'una connexió excel·lent amb la resta d'Europa.

La vila és un habitatge andalusa clàssica, fresca però lluminosa, envoltada de jardins
molt ben cuidats. Les terrasses cobertes d'heura proporcionen zones d'ombra, ideals
per relaxar-se. L'habitatge es beneficia d'un jardí madur i enjardinat amb una gran
varietat d'arbres i estanys decoratius. La zona del jardí inferior ofereix tranquil·litat i
un exquisit estany. La piscina de mida considerables és el lloc perfecte per passar
relaxar-se.

A l'entrar per unes portes dobles de roure impressionants, es presenta un gran
rebedor amb arcs i sostres amb bigues de doble alçada. Aquesta casa té dues ales.
En girar cap a l'ala esquerra, trobem un ampli saló amb una zona d'estar i llar de foc.
A partir d'aquesta estada, passem al menjador formal. Després, vam arribar a la
espaiosa cuina amb barra d'esmorzar i terrassa privada. L'ala esquerra de la primera
planta hi ha un dormitori amb bany i vestidor. Resulta evident que l'habitatge ofereix
una alta qualitat de vida.

Passem a l'ala dreta, que es beneficia d'un dormitori principal amb llar de foc i saló
amb vestidors bessons, un bany privat i sortida al jardí a través d'una terrassa
coberta d'heura. També hi ha una oficina que podria usar-se com a dormitori amb
bany privat. A dalt, a l'ala dreta, se situen un vestíbul i dos amplis dormitoris, tots dos
amb bany privat i vestidor. Una d'aquestes estades gaudeix de sortida a una preciosa
terrassa.

El soterrani es divideix, de nou, en dues ales. A l'esquerra, hi ha un ampli
estacionament per 4 cotxes, un traster i taller, així com una sala de dipòsit d'aigua,
sala de màquines i una zones de gimnàs amb sauna, dutxa i lavabo de cortesia. La
dreta ofereix una sala de bugaderia, traster, saló addicional amb celler i dos
dormitoris amb vestidors, dutxes i sortida al jardí.

lucasfox.cat/go/zag20388

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Seguretat,
Safareig, Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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A més, l'habitatge també consta d'un esplèndid pis de convidats amb saló, cuina,
bany, dormitori i sortida a la terrassa.

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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