
VERKOCHT

REF. MRB21029

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

7
Slaapkamers  

9
Badkamers  

5.500m²
Perceeloppervlakte

+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

Deze spectaculaire woning straalt stijl en verfijning uit en
is onlangs volgens de hoogste normen voltooid. Het heeft
op maat gemaakte interieurs en elk detail is zorgvuldig
overwogen om het ultieme in elegant mediterraan leven
te bereiken.

Het huis ligt hoog op dit exclusieve privélandgoed en biedt een adembenemend
uitzicht over het majestueuze groen en de golfbanen van de Zagaleta-vallei, tot aan
de glinsterende blauwe zee en tot aan de Rots van Gibraltar.

Het grote platte gazon is bezaaid met palmen en perfect georiënteerd om van de zon
en het uitzicht te genieten, met veel opties om te ontspannen en onderhoudend,
waaronder een prachtig verwarmd infinity pool en een groot poolhouse met eet- en
barbecueplek.

Binnen is het huis afgewerkt volgens de hoogste normen, met Dekton en houten
vloeren, houten binnenschrijnwerk en badkameraccessoires van Devon en Devon.
Elke luxe is standaard, inclusief vloerverwarming, airconditioning, dubbele beglazing
en geavanceerde huisautomatisering.

Het uitzonderlijke niveau van interieurontwerp is duidelijk zodra u de imposante
oprijlaan oversteekt en de grote hal met zijn majestueuze dubbele trap betreedt.
Daarachter wacht de enorme lichte woonkamer met uitzicht over het zwembad en de
tuin.

Grote woonruimtes en enorme glazen vlakken benadrukken de perfecte positie en
het heerlijke klimaat, terwijl open haarden in de woonkamer en open keuken ervoor
zorgen dat dit huis het hele jaar door in maximaal comfort kan worden genoten.

Beide vleugels zijn ontworpen voor maximaal comfort, en de master suite heeft een
eigen open haard, kleedkamer en terras. De andere luxueuze slaapkamersuites delen
de verschillende terrassen die de gehele gevel van het pand bedekken, terwijl een
personeelsappartement verdere accommodatie biedt, waaronder een kitchenette,
een zithoek en een slaapkamersuite.

lucasfox.co.nl/go/mrb21029

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Natuurlijke lichtinval, 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,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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De onderste verdieping biedt eindeloze mogelijkheden voor ontspanning en
lichaamsbeweging, met een fantastische thuisbioscoop, een volledig uitgeruste
fitnessruimte, een Turks bad, een massageruimte, een kleedruimte en een verwarmd
binnenzwembad met jacuzzi. Natuurlijk liggen de prachtige natuurlijke omgeving en
uitgebreide privé-sociale en sportieve voorzieningen van het landgoed La Zagaleta
ook voor de deur.

De onderste verdieping heeft ook een grote garage met ruimte voor 4 auto's, een
wasruimte, machinekamer en opslag. Gemoedsrust wordt vergroot door de extra 24/7
privébeveiliging van het landgoed.
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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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