REF. ZAG3087

11.800.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 10 Slaapkamer Huis / Villa met 252m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijk herenhuis met 10 slaapkamers, 10
badkamers, industriële keuken, spa en aparte
personeelsaccommodatie.
Dit grandioze herenhuis in koloniale stijl in de La Zagaleta Country Club in Marbella,
beslaat een privéperceel op het westen met een sensationeel panoramisch uitzicht
op de bergen en het omliggende platteland. De enorme omvang en elegantie van het
pand maakt onmiddellijk indruk op ons en het is de ideale woning voor grote
gezinnen en vermakelijk. Er zijn in totaal 10 kamers, waaronder een appartement met
2 slaapkamers en een gastenverblijf met 2 slaapkamers, beide met een eigen ingang.
Het hoofdgebouw biedt eindeloze kamers en ruimtes voor ontspanning, amusement,
eten en in het algemeen tijd doorbrengen met het gezin. Enkele van de opvallende
kenmerken van deze accommodatie zijn de industriële keuken, de spa met een
verwarmd binnenzwembad, de lift en het geluidssysteem. Het buitenzwembad wordt
verwarmd door zonnepanelen en het pand beschikt over een domoticasysteem.

lucasfox.co.nl/go/zag3087
Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Spa,
Conciërge service, Gym, Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Airconditioning, Berging,
Beveiliging, Dubbel glas, Thuis bioscoop,
Uitzicht, Zonnepanelen

Een fantastisch herenhuis dat gegarandeerd indruk maakt.

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje

REF. ZAG3087

11.800.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 10 Slaapkamer Huis / Villa met 252m² terras te koop in La Zagaleta
Spanje » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

10

10

2,426m²

11,018m²

252m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

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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