
VERKOCHT

REF. ZAG19491

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  La Zagaleta »  29679

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

843m²
Plattegrond  

4.500m²
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
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OMSCHRIJVING

Zeer exclusieve villa in La Zagaleta met een onberispelijk
interieur en grote privétuinen met een verwarmd
zwembad voor het hele jaar door genieten.

Dit prachtige exclusieve toevluchtsoord ligt op een toplocatie binnen de La Zagaleta-
gemeenschap, op slechts 15 minuten van Puerto Banús, dicht bij Marbella en binnen
handbereik van Málaga en de internationale luchthaven.

Met volledig privacy en een prachtig panoramisch uitzicht en zonsondergang vanaf de
verschillende terrassen en de tuin met een verwarmd zwembad, bevindt het huis zich
op een indrukwekkend privéterrein van 4.500 m²

De villa is gebouwd volgens de hoogste normen en heeft een oppervlakte van 843 m²,
waarbij comfort en hoogwaardige materialen worden gecombineerd.

We komen binnen op de begane grond, waar we worden begroet door een
indrukwekkende gebogen trap, een lift en een zitkamer met een open haard en
toegang tot de terrassen en de tuin.

De rest van deze verdieping is verdeeld in een linkervleugel, met de eetkamer,
keuken en overdekt terras, en de rechtervleugel met een gastentoilet, 2 ensuite
gastenkamers en nog een ensuite kamer voor gebruik als een tv-kamer, kantoor of
slaapkamer .

De eerste verdieping is volledig bezet door de prachtige master suite, met zijn
slaapkamer, tv-kamer, 2 kleedkamers en een prachtige eigen badkamer.

Ten slotte ontdekken we op de benedenverdieping een geweldige
ontspanningsruimte met glazen wanden, een wijnkelder en een onvoltooide ruimte
die bijvoorbeeld tot een personeelsappartement kan worden gemaakt. Een garage
voor 2 wagens, doe-het-zelf ruimte, opslag- en machinekamers, gastentoilet en een
wasruimte met een kitchenette completeren dit niveau van het huis.

Deze werkelijk prachtige accommodatie is ideaal voor wie op zoek is naar een luxe
villa met een prachtig uitzicht in een exclusieve woonwijk.

lucasfox.co.nl/go/zag19491

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Service lift,
Open haard, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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.
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