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OMSCHRIJVING

Nieuw gebouwde moderne villa, te koop op een van de
hoogste en meest bevoorrechte percelen op het zuiden,
met panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee, de
Afrikaanse kust, Gibraltar, de bergen en de golfbaan La
Zagaleta.
La Zagaleta, 10 minuten van Puerto Banús en Marbella, is de perfecte plek om te
genieten van het leven aan de Costa del Sol.
Deze eigentijdse villa, volledig ingericht met een voortreffelijke smaak, combineert
lichte, open ruimtes met de modernste armaturen en fittingen om een spectaculair
huis te creëren.
Bovendien omvat de uitstekende buitenruimte een zwembad en een prachtige tuin,
perfect om te ontspannen en optimaal te genieten van het benijdenswaardige
klimaat waar het gebied om bekend staat.
De ingang van dit spectaculaire huis is al indrukwekkend. Zodra we de deur openen,
worden we begroet door een dubbelhoge hal met aan beide zijden trappen en direct
uitzicht op zee. Vervolgens geeft het ons toegang tot de woonkamer met vrij uitzicht
op het zwembad en de tuin met de zee op de achtergrond, wat ons het gevoel geeft
op een luxe boot te zitten, direct in het midden van de Middellandse Zee.
De linkervleugel bestaat uit een tv-kamer en twee gastenkamers, elk met een eigen
badkamer en respectievelijke terrassen. In de rechtervleugel vinden we het
gastentoilet, een luxe en moderne keuken met allerlei details en faciliteiten, met een
open eetkamer; allemaal omgeven door een panoramisch uitzicht richting de zee en
de bergen van de Serranía de Ronda. In dezelfde vleugel is er een grote formele
eetkamer waar u kunt genieten van de rijke Andalusische keuken van het gebied.
We gaan met de trap of de lift naar de eerste verdieping. Ook deze verdieping is
opgedeeld in twee vleugels. De linkervleugel biedt een slaapkamer met een eigen
badkamer en een open terras. Centraal op deze verdieping bevindt zich de imposante
masterbedroom met eigen badkamer en kleedkamer. De rechtervleugel herbergt nog
een grote slaapkamer met eigen badkamer en een open terras met uitzicht op zee,
waar u de zonsondergang over de Serranía de Ronda kunt aanschouwen.
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Zeezicht, Binnenzwembad, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Jacuzzi,
Spa, Gym, Prive garage, Lift,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Vloerverwarming,
Airconditioning, Bijkeuken, Dubbel glas,
Inloopkast, Nieuwbouw, Open haard,
Thuis bioscoop, Volledig uitgeruste keuken
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Als we naar beneden gaan, vinden we het hoogtepunt van deze villa. Deze
uitzonderlijke ruimte omvat een personeelsappartement met open keuken,
woonkamer, slaapkamer met eigen badkamer en een gastenbadkamer. Het heeft ook
een gastenverblijf met een kitchenette, woonkamer, eetkamer en twee slaapkamers
met hun respectievelijke eigen badkamers, evenals een indrukwekkend kantoor met
een zithoek en twee werkplekken.
Op dezelfde verdieping vinden we de recreatieruimte, met een eigen bioscoopzaal,
designwijnkelder, een groot binnenzwembad, jacuzzi, sauna, Turks stoombad,
douches, bar en ontspanningsruimte en een volledig uitgeruste fitnessruimte;
allemaal met vrij uitzicht richting de zee en de bergen. Deze ruimte is perfect om tijd
door te brengen met familie en vrienden.
De tuin heeft een chiringuito met een barbecue, een ontspanningsruimte en een
eethoek buiten. Naast het grote zwembad biedt het ook een buitenjacuzzi. De villa
wordt aangevuld met een garage voor 5 of 6 auto's, plus een parkeerplaats buiten
met capaciteit voor meerdere auto's.
De gehele villa is voorzien van materialen van de hoogste kwaliteit, met een
domotica- en beveiligingssysteem, zoals men zou verwachten van zo'n luxe woning.
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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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