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€2,950,000 Huis / Villa - Te koop

5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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OMSCHRIJVING

Gebouwd op een prachtig perceel op het zuiden van 3.141
m² met uitzicht op de Middellandse Zeekust. Deze villa is
een perfecte gezinswoning of vakantiebestemming,
gemakkelijk te beheren en goed geproportioneerd. Het
biedt een hoog niveau van privacy en veiligheid.
Leuke knusse woning in Andalusische koloniale stijl en de perfecte maat om te
genieten van een idyllische vakantie of om het hele jaar door te vertoeven. De
prachtige oriëntatie naar het zuidoosten biedt een prachtig uitzicht op de zee en een
van de meest uitbundige en groene valleien van La Zagaleta.
Bij binnenkomst worden we begroet door een ruime entree die ons naar een
charmante woonkamer met open haard leidt. In dezelfde centrale ruimte van het huis
vinden we in de midden van de kamer.
De rechtervleugel bestaat uit een grote moderne open keuken met een informele
eetkamer met directe toegang tot twee grote terrassen: een onoverdekt en de ander
overdekt met een eethoek en barbecue.
In de linkervleugel bevindt zich het gastenverblijf, dat bestaat uit twee slaapkamers,
beide met hun respectievelijke eigen badkamers en kleedkamers.
De centrale trap leidt ons naar de eerste verdieping, waar zich de hoofdslaapkamer
bevindt, met een eigen badkamer met ligbad en douche, evenals een grote
kleedkamer. Het terras biedt uitzicht op de zee en de rijke vegetatie die kenmerkend
is voor de ontwikkeling. Op dezelfde verdieping is een elegant kantoor gevestigd.
Op de benedenverdieping vindt u een recreatiegebied met een biljarttafel, een
bioscoopzaal en een bar en een ontspanningsruimte met directe toegang tot de tuin.
Op dezelfde verdieping zijn er nog twee slaapkamers met hun respectievelijke eigen
badkamers en kleedkamers, evenals een wasruimte met een kitchenette. En als
aanvulling op dit alles vinden we een kleine fitnessruimte en sauna. Deze verdieping
biedt de perfecte ruimte om tijd door te brengen met familie en vrienden.
In het souterrain vinden we de installatieruimte, evenals een opslagruimte met de
mogelijkheid om deze om te bouwen tot kelder.
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Zeezicht, Tuin, Zwembad, Jacuzzi,
Prive garage, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Airconditioning, Berging, Open haard,
Thuis bioscoop, Uitzicht
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De villa wordt aangevuld met een garage voor twee auto's, evenals een overdekte
parkeerplaats buiten met capaciteit voor nog twee auto's. Het is de moeite waard om
de grote en goed onderhouden tuin met zwembad en jacuzzi te benadrukken.
De hele villa is voorzien van airconditioning en verwarming, individuele alarmen in
elk raam en beveiligingscamera's die door het hele huis zijn geïnstalleerd.
Bovendien biedt het prachtige buitenverlichting die wordt geactiveerd door
zonebewegingssensoren.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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