
VERKOCHT

REF. ZAG24417

3.850.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

693m²
Plattegrond  

5.285m²
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

Unieke mediterrane villa met 4 slaapkamers gebouwd
volgens de hoogste normen en gelegen op een groot
perceel op het zuiden met een van de meest opmerkelijke
uitzichten op de zee, de bergen en de golfbaan.

Deze residentie is gebouwd in 2001 met een ontwerp dat zijn tijd ver vooruit was en
hoewel het interieur wat opgeknapt moet worden, is het gebouwd volgens de
hoogste kwaliteitsnormen van La Zagaleta.

Het is gelegen op een indrukwekkende heuvel en biedt een fantastisch uitzicht op
zee, bergen en golf. Het is omgeven door een tuin en natuur in een zeer rustige
omgeving.

De ingang van dit specifieke huis is via een witte patio met een fontein in het
midden, een rustige doorgang naar de hoofdingang.

Bij aankomst bij de deur, biedt de ingang twee trappen die naar de linker- en
rechtervleugel leiden, met een weelderig hoog plafond, dat aansluit op de open
leefruimte met drie verschillende lounges.

De linkervleugel bestaat uit een formele eetkamer, gastentoilet, moderne keuken,
wasruimte en een hal leidt naar een ruime slaapkamer met eigen toegangsdeur vanaf
de patio, een kleedkamer en badkamer.

De rechtervleugel biedt een tv-kamer, studeerkamer en nog een sensationele
slaapkamer van precies dezelfde grootte als de linkervleugel.

De majestueuze trappen leiden naar de hoofdslaapkamer, de kleedkamer en de
badkamer ensuite met buitengewoon uitzicht op zee. Op dit niveau hebben we nog
een slaapkamer voor de jonge leden van het gezin of als een perfecte studeerkamer
met een dressing en een eigen badkamer.

De royale tuin heeft een groot lang zwembad met een poolhouse met barbecue.

De privacy van dit huis, samen met de ruime tuin en het indrukwekkende uitzicht zijn
allemaal hoogtepunten van het pand.

Het is de perfecte gelegenheid om een woning te verwerven die scherp geprijsd is
gezien de uitgebreide volgroeide tuin en de bevoorrechte locatie.

lucasfox.co.nl/go/zag24417

Zeezicht, Verwarmd zwembad , Prive garage,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
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.

REF. ZAG24417

3.850.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

693m²
Plattegrond  

5.285m²
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

	Unieke mediterrane villa met 4 slaapkamers gebouwd volgens de hoogste normen en gelegen op een groot perceel op het zuiden met een van de meest opmerkelijke uitzichten op de zee, de bergen en de golfbaan.

