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6 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 92m² terrass till salu i La Zagaleta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29678

5
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6
Badrum  

434m²
Planlösning  

4.022m²
Totalyta  

92m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa med underbar panoramautsikt över
bergen och havet. Helt renoverad till högsta standard
med 5 sovrum och 6 badrum.

Den ultimata villan för dig som söker ett modernt hem med en mycket sofistikerad
känsla, belägen i Europas mest exklusiva bostadsområde, La Zagaleta.

Villa Sierramar representerar höjden av lyx, utrustad med möbler som är speciellt
designade för hemmet, och har nyligen genomgått en totalrenovering till högsta
möjliga standard.

När man går in i villan dras ens blick rakt igenom till öppen utsikt över havet, tack
vare stora fönster som bjuder in naturligt ljus att översvämma utrymmet. Gå genom
detta utrymme och befinn dig vid en uteservering och matplats, en drömliknande
plats för att njuta av en morgonkaffe eller middag med utsikt över den magnifika
havsutsikten.

Bredvid det designade vardagsrummet ligger det skräddarsydda köket och matsalen
med öppen planlösning, utrustad med Mieles vitvaror och förstklassig utrustning.
Som nästan alla rum i huset har detta utrymme utsikt över både bergs- och
havsutsikt, som säkert kommer att imponera på gästerna samtidigt som de är
underhållande.

Det finns 5 sovrum i Villa Sierramar, som alla har ett eget badrum och är färdiga med
otroligt hög standard. Mastersviten finns på huvudplanet, med en egen privat terrass
med utsikt över Medelhavet, samt ett omklädningsrum och stort badrum med
fristående badkar och dubbla handfat.

Den lägre nivån av hemmet rymmer ytterligare ett vardagsrum, ett bra utrymme att
spendera dina kvällar med att titta på en film. Ett gym med fönster från golv till tak
skapar en unik träningsplats, med en otrolig inomhus- och utomhuskänsla med utsikt
över havet. Ett exklusivt spa kommer snart att stå klart i villa Sierramar, som ligger på
sin egen nivå, detta utrymme kommer att tillåta dig att uppleva ultimat avkoppling
med bastu, ångbad, avsvalkningspool och jacuzzi.

lucasfox.se/go/mrb39368

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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Trädgårdsområdet och utsikten är något att se i Villa Sierramar. Ta ett morgondopp i
infinitypoolen och titta ut på den häpnadsväckande soluppgången och
panoramautsikten över havet. Ett skräddarsytt utekök och grillplats ligger framför
infinitypoolen, vilket innebär att samma hisnande utsikt kan avnjutas hela dagen
medan du förbereder din sommargrillning för vänner och familj.

För dem som bara vill koppla av och njuta av den varma solen och vyerna över La
Concha-berget och havet, fly till det mer privata upphöjda utomhusområdet, en
lycksalig plats designad för att njuta av de fridfulla stunderna, kanske med en aperitif
före middagen.
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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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