REF. MRB1147

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 65m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29660
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje

REF. MRB1147

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 65m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29660

5

5

488m²

3,572m²

65m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

OMSCHRIJVING

Charmante villa te koop in de exlusieve gemeenschap van
La Zagaleta, Marbella, met verwarmd zwembad en een
spectaculair uitzicht op de golfbaan en de Middellandse
Zee.
Deze charmante en zeer goed onderhouden villa is gebouwd op een prachtig perceel
op het zuiden van 3.572 m² in La Zagaleta met een panoramisch uitzicht op de
Middellandse Zee, Afrika, Gibraltar en de golfbaan.
Deze eersteklasgolfaccommodatie heeft een wandelingang naar de La Zagaletagolfbaan op hole 11 en het buitengewone ontwerp, de stijl en vele functies laten dit
pand geïntegreerd in de prachtige natuurlijke omgeving die typerend is voor de
Country Club in La Zagaleta.

lucasfox.co.nl/go/mrb1147
Tuin, Verwarmd zwembad , Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Airconditioning,
Open haard, Uitzicht, Verwarming

De villa beschikt over een woonkamer met open haard, een volledig ingerichte
keuken met bijkeuken en 4 slaapkamers, allemaal met eigen badkamers en
kleedkamers, evenals een kantoor met een aparte ingang, ideaal als een 5e
slaapkamer en / of meidenverblijf.
Gelegen in een van de mooiste gebieden van de Costa del Sol, op slechts een paar
kilometer van Marbella en 60 km van het vliegveld van Málaga. De door La Zagaleta
gated community biedt twee 18-holes privégolfbanen, een manege, tennis,
natuurlijke flora en fauna en luxe faciliteiten. Omgeven door bijna 900 hectare eigen
natuurreservaat en een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee. La Zagaleta heeft
ook een eigen afdeling Security en Service Management Company.
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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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