
VENUT/UDA

REF. ZAG25673

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a La Zagaleta
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  
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DESCRIPCIÓ

Magnífic cortijo andalús amb vista panoràmica sobre el
mar, a la muntanya i a el camp de golf en venda a La
Zagaleta.

Aquest bonic mas s'assenta a la Costa de el Sol, en una de les millors zones d'una
urbanització privada molt coneguda.

Gaudeix d'un accés fàcil mitjançant una entrada privada de còdols que dóna a una
bonica rotonda amb una font central que condueix a la porta principal.

La part central de l'habitatge consta de rebedor i d'un preciós pati interior. L'ala
dreta condueix a un gran saló principal amb diferents ambients de descans, tots amb
llar de foc. A continuació, es presenta un bany de convidats i el dormitori de
convidats amb bany propi.

Aquesta part de l'habitatge també ofereix una gran terrassa coberta amb vistes a la
piscina, els turons i el mar Mediterrani, Gibraltar i la costa africana al lluny.

L'ala esquerra es compon d'un menjador separat que s'obre a la terrassa coberta i
que connecta directament amb la cuina equipada. La cuina disposa d'un racó
d'esmorzar i d'un rebost amb gran capacitat d'emmagatzematge. A més, té accés
propi a un pati petit i a l'exterior, amb vistes fantàstiques a primera línia a l'antic
camp de golf de La Zagaleta. Una sala d'estar o de televisió completa aquesta zona de
l'habitatge.

La primera planta alberga els dos dormitoris principals amb els seus respectius
vestidors, banys en suite amb dutxa i jacuzzi. Cal destacar que cada un té el seu propi
estudi. A més, una terrassa privada orientada a sud i que ofereix vistes
impressionants connecta tots dos dormitoris. En aquest nivell hi ha dos dormitoris de
convidats més amb banys en suite.

La planta baixa consta d'un traster, un safareig, la sala de màquines i d'una gran zona
d'entreteniment / jocs amb bar, celler, sauna, lavabo, sala de massatges i dutxa.
També hi ha un pis per al personal, amb la seva pròpia entrada, que es distribueix en
un ampli saló, un dormitori doble i un bany.

És un mas preciós, de qualitat, amb bons acabats i en una parcel·la increïble. Exterior
és tan impressionant com l'interior.

lucasfox.cat/go/zag25673

Vistes al mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Spa,
Garatge privat, Llum natural, Zona chill-out,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Barbacoa, Aire condicionat
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Els seus nous residents podran triar entre passejar per l'habitatge i gaudir de la
terrassa coberta o donar-se un bany a la piscina, aprofitant la zona de barbacoa i de
menjador d'estiu amb els seus éssers estimats.

La piscina climatitzada de bona mida, amb tractament de clor salí, se situa a la millor
zona de jardí, i gaudeix de vistes precioses a la mar, a el camp de golf ia la muntanya.

Hi ha terrasses per prendre el sol i zones chill-our repartides pel jardí i pels patis.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita per concertar aquest magnífic cortijo andalús.
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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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	Magnífic cortijo andalús amb vista panoràmica sobre el mar, a la muntanya i a el camp de golf en venda a La Zagaleta.

