
SÅLD

REF. MRB38614

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i La Zagaleta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  

7
Sovrum  

9
Badrum  

4.146m²
Planlösning  

24.168m²
Totalyta

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Överdådig egendom i palatsstil i högsäkerhetssamhället
La Zagaleta, på en massiv 24 000 m² tomt med fantastisk
utsikt.

Denna fastighet erbjuds genom auktion. Onlinebudgivning 13–25 januari, inget lägsta
bud, ingen reservation. Var noga med att kontakta oss för mer information.

Denna villa ligger i den berömda La Zagaleta Country Club och är byggd för att
imponera, från den ljusa, öppna huvudreceptionen till det kristallblå vattnet i den
lyxiga infinitypoolen. Lev varje dag som kunglighet i denna palatsliknande egendom
med utsikt över Alboransjön och mot bakgrund av bergsvyer, bara några minuter från
soldränkta Marbella. Beläget på en av de största främsta tomterna inom den berömda
La Zagaleta Country Club, erbjuder denna oas av grönska en spektakulär utsikt över
Gibraltar och Afrika från det ögonblick du närmar dig gården via den privata enheten.

Med episka vyer från nästan alla rum och rikliga underhållningsutrymmen inomhus
och utomhus, kombinerar denna privata villa gammaldags lyx med genomtänkt
modern teknik. Underbar, hantverksmässig marmor-, sten- och träfinish möter
dramatiskt högt i tak och rikliga fönster i denna välkomnande spanska egendom.

Den omfattande mastersviten har en stor privat terrass med utsikt över kusten. Sex
mer lika överdådiga sovrumssviter och en privat lägenhet säkerställer att alla gäster
kommer att uppleva överdådig komfort. Njut av solskenet nästan året runt på den
underbara terrassen, eller mys intill den öppna spisen inomhus under svalare väder.

En rymlig och privat, lyxig medelhavsvilla med fantastisk havsutsikt nära Marbella
och stranden
Trädgårdar i söderläge med infinitypool
Låg byggdensitet säkerställer att utsikten är skyddad
Inhägnad och bevakad Country Club-gård med oöverträffad conciergeservice
Privata golf-, tennis- och ridanläggningar
1 836 m² boyta (och över 4 000 m² byggd yta) på en enorm tomt på 24 168 m²

lucasfox.se/go/mrb38614

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Skönhets salong, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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