
VERKOCHT

REF. MRB19625

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 244m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.148m²
Plattegrond  

6.088m²
Perceeloppervlakte  

244m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Volledig gerenoveerde Andalusische villa met een
prachtig uitzicht op zee te koop in La Zagaleta.

Dit prachtig opgeknapte huis onderhoudt liefdevol een klassieke Andalusische stijl,
maar met een vleugje elegant modern design, evenals de hoogste kwaliteit
materialen en afwerkingen. Deze woning biedt veeleisende kopers het beste van
beide werelden op het gebied van comfort en charme.

Het huis is voorzien van marmeren en houten vloeren en is voorzien van
vloerverwarming en warme en koude airconditioning. De prachtig onderhouden
tuinen hebben een eigen verlichtingssysteem en een automatisch irrigatiesysteem.

Het pand is verdeeld in vleugels. Bij binnenkomst in de spectaculaire hal wordt men
geleid naar de lichte en ruime woonkamer met zijn centrale openhaard. Het
eetgedeelte bevindt zich aan de linkerkant. Op dezelfde verdieping is er voldoende
opbergruimte en een gastentoilet.

De linkervleugel bevat de keuken met een ontbijtruimte en een kantoor / tv kamer /
personeelsverblijf. Een aparte ingang komt uit in de keuken. De rechtervleugel heeft
een rustige zithoek en een grote slaapkamer met en-suite badkamer en toegang tot
het zwembad via de openslaande deuren en terras. Een tweede slaapkamer heeft ook
een eigen badkamer en veel kastruimte, evenals een heerlijk balkon.

De onderste verdieping wordt compleet geleverd met luxe toevoegingen, waaronder
een polyvalente ruimte / fitnessruimte met houten vloeren en een toilet met douche.
Ook op dit niveau is er een spa met sauna en twee douches met toegang tot de tuin
en het buitenzwembad. Er is ruimte voor een wasruimte en de nieuwe eigenaar kan
besluiten een ruimte te gebruiken voor een filmzaal of een wijnkelder.

Er is nog een slaapkamer met een eigen badkamer, kledingkasten en een pre-
installatie voor de kitchenette, perfect voor personeel. Een ruime garage en
machinekamer voor het zwembad maken het eigendom compleet.

Deze accommodatie is opnieuw uitgevonden om ontspanning en genieten van het
dagelijks leven te bevorderen, omringd door privacy met een combinatie van luxe,
exclusiviteit en rust.

lucasfox.co.nl/go/mrb19625

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, 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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