
VERKOCHT

REF. ZAG24415

3.500.000 € Landhuis - Verkocht
5 Slaapkamer Landhuis te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

5
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.098m²
Plattegrond  

5.975m²
Perceeloppervlakte
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Omgeven door een prachtig berglandschap met uitzicht
op zee, nodigt deze villa u uit om te ontspannen in de
volgroeide tuin met bomen en de frisse berglucht.

Dit landhuis met de uitstraling van een huis in Catalaanse "Masía" of Provençaalse
stijl, is gelegen in een van de meest gewilde wijken van Zagaleta, tussen de zuidelijke
en noordelijke ingang, en biedt een zeer gemakkelijke toegang voor de bewoners. Het
is gelegen op een zeer hoge positie met direct uitzicht richting "La Concha" en de
Middellandse Zee. Dit pand dompelt ons onder in een rustieke Provençaalse sfeer,
omgeven door vegetatie en natuurschoon.

Het is ontworpen door de huidige eigenaar, een Nederlandse architect in het jaar
2000, met een persoonlijk ontworpen indeling.

De begane grond bestaat uit een zeer grote woonkamer met een grote schouw van
een crèmekleurige ruwe steen. Deze kamer is open opgedeeld in verschillende
ruimtes zoals een bibliotheek, studeerkamer en eetkamer. Verderop vinden we een
keuken in boerderijstijl, bijkeuken en gastentoilet, de linkervleugel leidt naar twee
familieslaapkamers en de master suite. Allemaal met hun eigen ensuite badkamer en
kleedruimtes.

Op dit niveau vinden we ook een garage voor drie auto's, evenals de machinekamer
en op het eerste niveau is er een zelfstandige personeelsverblijf met een
slaapkamer, badkamer, kitchenette en woonkamer. Buiten bij de tuin is er een
poolhouse met een ingebouwde barbecue, douche en toilet.

De eerste verdieping heeft een zeer ruime kamer met een badkamer met een
prachtig uitzicht op zee.

Het lagere niveau bestaat uit een opslagruimte, wijnkelder en een typisch Spaanse
bodega-bar en een ontspanningsruimte met een slaapkamer. Binnen dit lagere
niveau vinden we het kleine overdekte zwembad met een jetstream, perfect om te
oefenen en uw zwemniveau te verbeteren. In de rechtervleugel bevindt zich nog een
berging, wasruimte en garderobekast.

Het huis zelf en het interieurontwerp vereisen een goede renovatie om te worden
aangepast aan de behoeften en eisen van een nieuwe eigenaar die besluit dit
geweldige pand te verwerven.

lucasfox.co.nl/go/zag24415

Zeezicht, Zwembad, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Renovatie object
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De rust van dit huis, het panoramische uitzicht en de natuurlijke omgeving maken het
tot een oase in de meest begeerde ontwikkeling van de Costa del Sol.

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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