
SÅLD

REF. ZAG22514

5 990 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i La Zagaleta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29679

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.104m²
Planlösning  

5.922m²
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

En lätt och luftig, mycket privat egendom i vackra gröna
trädgårdar, belägen i La Zagaleta. En stor storlek fastighet
med en mogen trädgård och utmärkt delvis havsutsikt.

Detta eleganta herrgård med 6 sovrum har byggts på en härlig lugn och lugn tomt
som erbjuder fullständig integritet med fantastisk delvis havsutsikt i den exklusiva
utvecklingen La Zagaleta. Fastigheten är byggd med högkvalitativt material och har
en lägenhet med 1 sovrum med egen ingång.

Villaens layout är över tre nivåer och hemmet är immaculate, inifrån och ut. Den är
byggd på en tomt på över 5 900 m² och med över 1 100 m² konstruerad yta. Det finns
gott om ljus tack vare den vackra inre uteplatsen med takfönster. Terrasserna är
inblåsta, vilket gör det möjligt för naturligt ljus att översvämma husets inre, vilket gör
det möjligt att njuta av denna ljusa miljö i alla rum i huset. Detta är ett perfekt
familjehem som omges av en underbart mogen trädgård med en pool.

På bottenvåningen finns två vingar med en imponerande entré med en inre uteplats
med takfönster och ett ljust och luftigt vardagsrum med öppen spis som ger tillgång
till trädgården och poolen. Den högra vingen består av det rymliga köket och en
gästtoalett, matsalen har en öppen spis och tillgång till poolen och trädgården. Den
vänstra vingen har två sovrum, alla med eget badrum och omklädningsrum.

På första våningen finns en hall som leder till sovrummet med sovrum med
omklädningsrum och terrass. Det finns också ett kontor. Källaren har ett mångsidig /
TV-rum, samt ett gym och bastu. Det finns en lagringsutrymme, samt tvättstuga,
vinkällare och två gästrum med eget badrum. Det finns en extra lägenhet med
vardagsrum, pentry, sovrum och badrum. Garageområdet har plats för upp till 4 bilar.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/zag22514

Trädgård, Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Säkerhet, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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