
REF. MRB21820

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa met 522m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679
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8
Badkamers  

945m²
Plattegrond  

6.000m²
Perceeloppervlakte  

522m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend, majestueus en imperiaal zijn slechts drie
woorden om deze unieke woning te beschrijven, gelegen
op het prachtige groene terrein van La Zagaleta. De
prachtige locatie biedt een aantal van de mooiste
uitzichten op de Costa del Sol.

Prive en rustig, met onberispelijk onderhouden tuinen, dit is een prachtige villa op
het luxe landgoed van La Zagaleta. De zuidelijke oriëntatie van dit indrukwekkende
perceel betekent dat er een ongeëvenaard uitzicht is over de golfbaan van Old
Zagaleta tot aan de Rots van Gibraltar en het Atlasgebergte van Marokko.

Het huis is gebouwd volgens de hoogste normen en meet een indrukwekkende 945 m
² met een extra 522 m ² van terrassen, waardoor een perfecte outdoor levensstijl kan
worden genoten. De woning beschikt over een appartement met 1 slaapkamer voor
personeel met een eigen aparte ingang en een apart appartement met 2
slaapkamers.

De indrukwekkende ingang verdeelt het huis in de twee vleugels, links en rechts. Het
huis heeft hoge plafonds en grote ruimtes. Met overal haarden biedt het huis veel
warmte. De begane grond profiteert van de gedeelde leefruimtes; de woonkamer,
eetkamer, bibliotheek en kantoor, evenals een ruime patio.

Op de begane grond van de rechtervleugel zijn er twee keukens: de grote, volledig
ingerichte grote keuken biedt plus een secundaire keuken. Omdat eten een
belangrijk element is voor deze vleugel van het huis, is er ook een grote voorraadkast
en de heerlijke barbecue. Er zijn aparte was- en opslagruimtes beschikbaar. De
linkervleugel bevat een tweepersoons slaapkamer met en-suite badkamer en een
kleedkamer met toegang tot de patio en de tuin.

Op de eerste verdieping vinden we de hoofdslaapkamer met een eigen woonkamer
en uitzicht op de zee, evenals zijn en haar en-suite badkamers en kleedkamers.

De kelder bevat een berging en ruime parkeergelegenheid voor 6 auto's, doe-het-
zelfruimte en machinekamer. Daarnaast is er een volledig ingerichte spa met sauna,
douche en badkamer, jacuzzi, zithoek, prachtig ingerichte fitnessruimte en bar met
gemakkelijke toegang tot de tuin en het zwembad.
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De kelder bevat een personeelsappartement met een eigen aparte ingang en bestaat
uit een slaapkamer met badkamer, keuken en woonkamer.

Eigenaar zijn in Zagaleta geeft het exclusieve recht om lid te worden van en toegang
te krijgen tot de uitgebreide faciliteiten van het landgoed La Zagaleta.

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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