REF. ZAG440

9.400.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a La Zagaleta
Espanya » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

5

5

4,600m²

Dormitoris

Cambres de bany

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila contemporània de 5 dormitoris situada en una
ubicació privilegiada al complex exclusiu de La Zagaleta
Aquesta vila de disseny en venda es troba en una de les zones més boniques de la
Costa del Sol, a pocs quilòmetres de Marbella ia 60 km de l'aeroport de Màlaga.
La vila s'ha renovat amb acabats excepcionals, l'últim en luxe i disseny d'última
generació. Cada habitació té una connexió d'iPod / iPhone i el sistema de domòtica
integrat controla la il·luminació, seguretat, sistema de mitjana, sistema de música
centralitzat i zona de cinema. També hi ha una alarma interior i exterior i un sistema
de videovigilància.
Es troba en un recinte de 4.600 m² en una ubicació privilegiada orientada cap al sud,
amb vistes impressionants de la piscina infinita, la Mediterrània i l'Àfrica.
La comunitat tancada de La Zagaleta ofereix dos camps de golf privats de 18 forats,
un club d'equitació, pistes de tennis, molta fauna natural i instal·lacions de luxe. Està
envoltada per una reserva natural de gairebé 900 hectàrees i compta amb la seva
pròpia empresa de seguretat i gestió de serveis.

lucasfox.cat/go/zag440
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Aparcament
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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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