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Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa met 35m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

7
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6
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820m²
Plattegrond  

6.734m²
Perceeloppervlakte  

35m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastische villa op een heuvel in de exclusieve
urbanisatie La Zagaleta met uitzicht op de Costa del Sol.

Deze prachtige villa ligt in de prachtige glooiende heuvels van Andalucía in de buurt
van Marbella en geniet van de veiligheid en afzondering die La Zagaleta tot een
eerste keuze maken voor veeleisende kopers die van de perfecte levensstijl op de
meest glamoureuze costa van Spanje willen genieten.

Het uitzicht vanaf de prachtige huizen op het weelderige 900 hectare grote landgoed
La Zagaleta is adembenemend en panoramisch, en de enige buren zijn andere top-
woningen die royaal op een rij staan om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde
ontspannen gevoel van rust en eenzaamheid deelt.

Het klassieke ontwerp van deze villa is indrukwekkend maar huiselijk en de
volgroeide tuinen en grootse benaderingen brengen u naar de voorkant van het huis,
klaar om de deur te openen voor die prachtige uitzichten over de tuinen naar de
bergen en de zee daarbuiten.

Er zijn tal van overdekte en onoverdekte terrassen om van de zonsondergang te
genieten, te entertainen, te genieten van een adembenemend al fresco dineren of
gewoon relaxen. Natuurlijk is het prachtige overloopzwembad ook perfect
gepositioneerd om te ontspannen en het beste te maken van deze exclusieve
berglocatie. 
Kookfanaten zullen de barbecueplaats waarderen, die bijzonder indrukwekkend is en
meer als een apart gebouw, terwijl het automatische sproeisysteem ervoor zorgt dat
de tuin altijd in uitstekende staat is.

Het huis is afgewerkt met uitzonderlijke normen en ademt elegante luxe. Er is veel
ruimte, hoge plafonds en grote ramen en deuren om maximaal licht binnen te laten
en de buitenkant naar binnen te brengen, terwijl de klassieke designelementen
bestaan uit terracotta vloeren en houten balken.

Andere belangrijke kenmerken zijn een volledig uitgerust personeel of gastenverblijf
met een aparte ingang en een garage voor 4 auto's. De gated community La Zagaleta
heeft uitstekende beveiliging en faciliteiten, waaronder geweldige restaurants en een
championship golfbaan.

lucasfox.co.nl/go/mrb11395

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Paardrij faciliteiten, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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