REF. ZAG25165

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 10 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

10

10

3,110m²

13,846m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 607 65 09 48

lazagaleta@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, , Spanje

REF. ZAG25165

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 10 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Zagaleta, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

10

10

3,110m²

13,846m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Schitterende luxe villa met fantastisch uitzicht op het
prestigieuze landgoed La Zagaleta.
Dit spectaculaire huis met 10 slaapkamers staat met autoriteit en privilege met zijn
adembenemende uitzicht op de prachtige Costa del Sol en de sprankelende
Middellandse Zee.
Elegantie, privacy en luxe doordringen elke hoek van dit imposante huis, gelegen op
een groot perceel en omgeven door verzorgde tuinen met een verscheidenheid aan
fantastische ruimtes om te ontspannen en plezier te hebben.
De twee enorme vleugels van het huis omlijsten het prachtige zwembad, met een
terras van 430 m² dat overdekte en open ruimtes biedt met uitzicht op het gazon,
palmbomen, waterpartijen en een panoramisch uitzicht op de bergen en de zee.
Binnen worden de grote open ruimtes overspoeld met natuurlijk licht en hebben de
eigenaren allerlei luxe binnen handbereik, waaronder een thuisbioscoop, een bar en
een wijnkelder, evenals een spa met een zwembad, sauna, hamam, fitnessruimte en
massageruimte.
Een lift biedt gemakkelijke toegang tot alle verdiepingen, en een garage met
capaciteit voor 10 auto's bevestigt de omvang van het huis. Het perceel herbergt ook
een apart appartement met 2 slaapkamers, ideaal voor het huisvesten van personeel
of gasten.
Bewoners van de exclusieve gemeenschap van La Zagaleta hebben privétoegang tot
de Country Club, golfbanen, paardrijden en tennisbanen op het landgoed.
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Zeezicht, Binnenzwembad,
Verwarmd zwembad , Jacuzzi, Prive garage,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, , , Airconditioning,
Berging, Beveiliging, Chill out area,
Dienstingang, Domotica systeem,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Volledig uitgeruste keuken
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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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