
VERKOCHT

REF. MRB3086

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29660

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

1.045m²
Plattegrond  

3.316m²
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

Gloednieuwe luxe villa met een gastenverblijf en een
overdekt wellness- en uitgaansgedeelte.

Deze gloednieuwe villa ligt trots op een perceel van 3.316 m² met uitzicht op de
omliggende golfbaan en de bergen.

Het eigentijdse ontwerp met extra grote ramen maakt dit een unieke luxe woning met
een uitzonderlijk uitzicht vanuit de woonkamer.

Hoogwaardige materialen en afwerkingen zijn overal gebruikt en aanrakingen zoals
de moderne open haarden, aantrekkelijke waterpartijen en art-deco-elementen
geven het een heel speciaal, elegant gevoel.

Bovendien beschikt de accommodatie over een eigen entertainment- en
wellnesscentrum met een verwarmd binnenzwembad, een sauna, een fitnessruimte
en een speelhoek. Er is een apart appartement op het perceel dat ideaal is voor
gasten of personeel. Er zijn 6 slaapkamers, waaronder de personeelsslaapkamer, 6
badkamers en 1 gastentoilet.

Een uitzonderlijk, eigentijds huis in de exclusieve gemeenschap van La Zagaleta in
Marbella.

lucasfox.co.nl/go/mrb3086

Verwarmd zwembad , Tuin, Binnenzwembad,
Spa, Prive garage, Gym, Conciërge service,
Paardrij faciliteiten, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Zonnepanelen,
Thuis bioscoop, Dubbel glas, Beveiliging,
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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