REF. ZAG1155

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld

Enastående 9-sovrums lyxvilla till salu i det exklusiva bostadsområdet La
Zagaleta, Marbella
Spanien » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

9

9

998m²

4,146m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Exklusiv villa i La Zagaleta med 3 självstående
gästlägenheter, gym och SPA med inomhuspool och
panoramautsikt över Medelhavet, Afrika och Gibraltar.
Den här enastående fastigheten till salu ligger belägen i ett av de bästa ställena i La
Zagaleta. Den ligger perfekt till i sydläge med underbar panoramautsikt över
Medelhavet, Afrika och Gibraltar. Fastigheten har 3 självstående 1-sovrums
lägenheter vilket gör den till ett idealt hem för en familj och perfekt reträtt.
Det exotiska och privata poolområdet är omringat av vackra trädgårdar och erbjuder
ett pentry och övertäckt matplats för 6 personer.
Dessutom erbjuder fastigheten SPA med turkiskt bad, uppvärmd inomhuspool med
havsutsikt samt massagerum. En separat personallägenhet med 2 sovrum och
vardagsrum gör denna underbara egendom komplett.
Beläget i en av de vackraste områdena på Costa del Sol, bara några kilometer från
Marbella och 60 km från Málaga flygplats. La Zagaleta grindområde erbjuder två 18 håls privata golfbanor, en ridklubb, tennis, naturligt djurliv och lyxiga faciliteter.
Omgiven av nästan 900 hektar eget naturreservat och fantastisk utsikt över
Medelhavet. Bostadsområdet har sin egen säkerhetsavdelningen och Service
Management Företag.

lucasfox.se/go/zag1155
Havsutsikt, Inomhuspool, Swimming pool,
Terrass, Trädgård, Uppvärmd pool, Gym,
Larm, Luftkonditionering, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet
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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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