
REF. MRB17621

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 122m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.683m²
Plattegrond  

8.618m²
Perceeloppervlakte  

122m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe villa met een uitzonderlijk design en tijdloze
elegantie, te koop op het zeer exclusieve landgoed La
Zagaleta.

Dit imposante luxe hotel is een elegant statement op een bevoorrechte locatie in een
van 's werelds meest exclusieve particuliere gated communities. Het landgoed La
Zagaleta ligt in een natuurlijke heuvelachtige omgeving van bijna 900 hectare met
uitzicht op de Costa del Sol, met toegang tot 5-sterren golfbanen, tennis en
paardensportfaciliteiten.

Het tijdloze ontwerp van dit huis brengt de beste hedendaagse architectuur en
interieur samen om een prachtig familiehuis te creëren met absoluut geen
compromis wat betreft indeling, pasvorm en afwerking.

Of het nu in de oost- of westvleugel is, slim ontworpen terrassen en uitgestrekte
glazen omarmen het spectaculaire uitzicht over het weelderige landschap naar de
bergen van de Ronda. De accommodatie is overal gul, met opengevouwen
woonruimtes die hoeken, licht en glas gebruiken om onderling te verbinden en een
samenhangend gevoel van comfort en voorrecht te creëren.

Grote ramen en kamerhoge glazen deuren vervagen de lijnen tussen het interieur en
de verzorgde tuinen, terrassen en overloopzwembad dat op de buitenkant wacht. Dit
maakt het gemakkelijk om te genieten van het perfecte klimaat en het uitzicht, zowel
binnen als buiten op één van de vele overdekte of onoverdekte terrassen en
eetruimtes.

Binnen spelen de kamers met hoogte en ruimte om een fascinerende mix van strakke
industriële en warme klassieke afwerkingen te creëren, van de glans van schoon,
glanzend minimalistisch marmer en staal tot de warmere ambiance van de klassieke
houten parketvloeren en balkenplafonds in de kantoor en enkele slaapkamers.

Adembenemende functies in overvloed, waaronder het enorme kookeiland,
badkamermeubelen, een trap en een terras in superjachtstijl dat over het zwembad
hangt. De benedenverdieping bestaat uit een weelderig recreatiegebied met een
verwarmd binnenzwembad, een hamam, een bibliotheek en een thuisbioscoop. De
meubels zijn beschikbaar voor aankoop op afzonderlijke afspraak.

Op de benedenverdieping bevindt zich een personeelsaccommodatie met een eigen
badkamer en een aparte ingang. Er is ook een garage voor 6 auto's.

lucasfox.co.nl/go/mrb17621

Zwembad, Tuin, Terras, Spa, Prive garage,
Lift, Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Thuis bioscoop, Inbouwkasten, 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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	Luxe villa met een uitzonderlijk design en tijdloze elegantie, te koop op het zeer exclusieve landgoed La Zagaleta.

