
VERKOCHT

REF. MRB2324

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 75m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

4.680m²
Plattegrond  

603m²
Perceeloppervlakte  

75m²
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

Een prachtige afgelegen, klassieke villa te koop in La
Zagaleta, met een ruim interieur en vele comfortabele
patio&#39;s en terrassen om buiten te leven, evenals een
prachtig uitzicht op zee en de bergen.

Dit is een prachtige villa in klassieke stijl op een zeer privélocatie op het exclusieve
landgoed La Zagaleta, in de buurt van Marbella. De omgeving van deze accommodatie
is werkelijk spectaculair en biedt uitzicht op de zee, de bergen en het dorp Benahavis.
Alles aan het ontwerp van dit huis is geschikt voor zowel binnen als buiten wonen,
met ruime woonruimtes en veel terrassen en terrassen.

De hoogste standaard van materialen is overal in het pand gebruikt, met marmeren
en houten vloeren, vloerverwarming, B & O-geluidssysteem zowel binnen als buiten,
een groot verwarmd overloopzwembad, jacuzzi, barbecueterras, kleedkamers en
buiten toilet, evenals een tuinhuisje.

De eerste verdieping biedt een hal, gastentoilet en 2 opslagruimten, tv-lounge en
kantoor, grote woonkamer met open haard, aparte eetzalen, volledig ingerichte
traditionele keuken met ontbijthoek en aparte bijkeuken, evenals 2 slaapkamer
suites met kleedruimtes en een gasten kitchenette. Op de begane grond is ook een
garage voor 2 auto's.

Op de eerste verdieping is de master bedroom suite met inloop kleedkamer, een
studeerkamer en een tweede slaapkamer met badkamer en suite. De kelder bevat
een opslagruimte en een badkamer, die gemakkelijk kan worden omgezet in een 5e
slaapkamer of personeelsverblijf.

lucasfox.co.nl/go/mrb2324

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Paardrij faciliteiten, Open haard,
Inbouwkasten, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Alarm
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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.

REF. MRB2324

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 75m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

4.680m²
Plattegrond  

603m²
Perceeloppervlakte  

75m²
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

	Een prachtige afgelegen, klassieke villa te koop in La Zagaleta, met een ruim interieur en vele comfortabele patio&#39;s en terrassen om buiten te leven, evenals een prachtig uitzicht op zee en de bergen.

