
VERKOCHT

REF. MRB6871

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 385m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.991m²
Plattegrond  

5.986m²
Perceeloppervlakte  

385m²
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

Deze spectaculaire villa met 6 slaapkamers ligt
verscholen in de uitlopers van de prachtige Ronda-
heuvels boven Puerto Banús en kijkt uit over de 14e hole
van een van de twee golfbanen op het landgoed La
Zagaleta.

Het huis is een visie op glas, licht en luxe, en de organische tuinen met automatische
irrigatie, uitgebreide waterpartijen en overloopzwembad passen perfect in de
weelderige omgeving. Spectaculaire woonruimtes met dubbele hoogte en kamerhoge
ramen over de volledige breedte maken optimaal gebruik van het prachtige uitzicht
en omarmen een onbeperkt binnenleven in de Middellandse Zee.

Het landgoed en de countryclub La Zagaleta staan synoniem voor compromisloze
kwaliteit en service. Het biedt hoogwaardige faciliteiten voor de deur, waaronder 2
golfbanen van wereldklasse, tennisbanen, een zwembad en een manege, evenals een
helihaven, andere red-carpet diensten en 24-uursbeveiliging.

Dit is de perfecte woning voor het creëren van een fantastisch en ontspannend
familiehuis met veel potentieel voor echt gedenkwaardig entertainen. Naast het
buitenzwembad is er een overdekte spa met een verwarmd zwembad, een
bubbelbad, een fitnessruimte, een sauna en een Turks bad. De multifunctionele
bioscoop of speelkamer kan worden gespecificeerd om aan de wensen van de
eigenaar te voldoen. Verder is slimme huistechnologie geïnstalleerd die werkt met
Apple HomeKit, Google Home en Amazon Echo.

De extra flexibiliteit is verzekerd met het appartement met 1 slaapkamer, een aparte
ingang en een tweede keuken voor extra efficiëntie bij feesten. Het lagere niveau
omvat ruime garages voor 5-7 auto's. Elk niveau is verbonden door een lift.

De hoogwaardige afwerking omvat marmeren en houten vloeren en houten
timmerwerk, terwijl airconditioning en dubbele beglazing en vloerverwarming zorgen
voor comfort het hele jaar door.

Privacy en rust maken ook deel uit van de ethos van La Zagaleta, evenals de grootste
discretie. De ontwikkeling is strikt beperkt en er worden royale groenzones
onderhouden tussen percelen voor extra afzondering en om ervoor te zorgen dat de
natuur een centraal onderdeel is van deze prachtige gemeenschap. Een beperkt
aantal geniet van een bevoorrechte locatie naast de golfbaan.

lucasfox.co.nl/go/mrb6871

Zwembad, Tuin, Terras, Binnenzwembad,
Spa, Jacuzzi, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Zonnepanelen, Uitzicht,
Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Chill out area,
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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	Deze spectaculaire villa met 6 slaapkamers ligt verscholen in de uitlopers van de prachtige Ronda-heuvels boven Puerto Banús en kijkt uit over de 14e hole van een van de twee golfbanen op het landgoed La Zagaleta.

