REF. ZAG16049

€12,750,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 8 Slaapkamer Huis / Villa met 404m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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Contact ons over deze woning
+34 607 65 09 48

lazagaleta@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, , Spanje
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke moderne villa met een zwembad, spa- en
uitgaansgebieden en een prachtig uitzicht, te koop in La
Zagaleta.
La Zagaleta, 10 minuten van Puerto Banús en Marbella, is de perfecte locatie om van
het leven aan de Costa del Sol te genieten. Deze moderne villa combineert luxueuze
lichte open leefruimtes met ultramoderne installaties en afwerkingen om een
voorbeeldige woning te creëren. Bovendien omvat de uitstekende buitenruimte een
zwembad en een weelderige tuin, perfect om te ontspannen en optimaal te genieten
van het benijdenswaardige klimaat.
De begane grond omvat de woonkamer met openslaande deuren naar een overdekte
chill-out ruimte en met uitzicht over de tuin tot aan de zee. De linkervleugel heeft een
gastentoilet en 2 slaapkamers met kleedkamers en ensuite badkamers, terwijl de
rechtervleugel bestaat uit de luxe open keuken en eetkamer met een terras en
barbecue. Trappen en een lift leiden naar de eerste verdieping.
Ook verdeeld in 2 vleugels; de linkervleugel heeft een kantoor met badkamer en 2
slaapkamers, beide met ensuite badkamers en 1 met terras. De indrukwekkende
hoofdslaapkamer met ensuite badkamer en kleedkamer plus een buiten het seizoen
gelegen kast vormen de rechtervleugel.
Op weg naar de kelder vinden we een uitzonderlijke ruimte met een logeerkamer en
badkamer, personeelsappartement met aparte ingang en kitchenette en de spa met
een schoonheidssalon, sauna, stoombad en douche. Bovendien maken een bioscoop
en een bar en een entertainmentruimte dit de perfecte ruimte om tijd door te
brengen met familie en vrienden. Een verwarmd binnenzwembad met jetstream, een
fitnessruimte en een opslagruimte maken het geheel compleet.
De beste kwaliteitsmaterialen zijn overal geselecteerd en er is voorinstallatie voor
een domoticasysteem. De tuin heeft een automatisch sproeisysteem voor eenvoudig
onderhoud. De villa heeft een garage voor 5-6 auto's plus een carport.
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Zeezicht, Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Dubbel glas, Exterior,
Open haard, Uitzicht, Verwarming
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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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