
VERKOCHT

REF. ZAG25041

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa met 239m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

6
Slaapkamers  

9
Badkamers  

5.310m²
Perceeloppervlakte  

239m²
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
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OMSCHRIJVING

Deze moderne villa, gelegen in een van de meest
schilderachtige valleien van La Zagaleta, biedt u het beste
uitzicht op het meer en de nieuwe golfbaan.

Prachtig uitzicht op het meer en de golfbaan versterken het rijke gevoel van rust en
afzondering van het pand, terwijl verzorgde tuinen, een infinity pool en talloze
patio's en terrassen een scala aan mogelijkheden bieden om van dit bevoorrechte
uitzicht te genieten.

Uitgestrekte open ruimtes, een woongedeelte met dubbele hoogte en grote glazen
ramen en muren omlijsten het prachtige uitzicht en maken het gemakkelijk binnen-
buitenleven en entertainment mogelijk dat optimaal profiteert van het perfecte
mediterrane klimaat.

Familie en gasten zullen genieten van de enorme vrijetijdsverdieping met een spa
met een royaal verwarmd zwembad van 15 meter, een massageruimte, een sauna en
een stoombad. Er is ook een bar en een kantoorruimte, plus een multifunctionele
amusementsruimte die kan worden aangepast aan de smaak van de eigenaar, met
opties als een thuisbioscoop en een speelkamer.

Boven haalt zowat elke ruimte het meeste uit het licht en het panoramische uitzicht,
terwijl functionaliteit verzekerd is met voorzieningen zoals de backstage-keuken
waar culinaire bereiding kan worden uitgevoerd buiten de belangrijkste woon- en
eetgedeeltes.

Inwoners van de gemeenschap La Zagaleta genieten van een breed scala aan
gemeenschappelijke faciliteiten, waaronder 2 golfbanen van wereldklasse,
tennisbanen, een zwembad en een manege, evenals een helihaven, andere rode
loper-diensten en 24-uurs beveiliging.

Het personeelsappartement met 1 slaapkamer en aparte ingang voegt flexibiliteit toe,
terwijl de garage voor 3-4 auto's en 2 golfbuggy's gemakkelijk toegang biedt tot het
vervoer, of je nu naar de glitter en glamour of Puerto Banús gaat of vrienden ontmoet
voor een rondje golf. .

Privacy en discretie vormen de kern van het ethos van La Zagaleta, met strikte
beperkingen op de ontwikkeling om royale groene zones tussen percelen te
behouden. Dit geeft het hele landgoed een rustige, vredige uitstraling en stimuleert
de natuur om een centraal onderdeel te worden van deze prachtige gemeenschap.

lucasfox.co.nl/go/zag25041

Zwembad, Verwarmd zwembad , Terras,
Binnenzwembad, Spa, Prive garage, Gym,
Lift, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Domotica systeem
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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. ZAG25041

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa met 239m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

6
Slaapkamers  

9
Badkamers  

5.310m²
Perceeloppervlakte  

239m²
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

	Deze moderne villa, gelegen in een van de meest schilderachtige valleien van La Zagaleta, biedt u het beste uitzicht op het meer en de nieuwe golfbaan.

