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REF. ZAG24416
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ÖVERBLICK

Byggd på en magnifik tomt på söderläge på 3141 m² med
utsikt mot Medelhavskusten. Denna villa är ett perfekt
familjehem eller semesterresa, lätt att hantera och
välproportionerad. Den har en hög nivå av integritet och
säkerhet.

Trevligt mysigt hus i en andalusisk kolonialstil och perfekt storlek för att njuta av en
idyllisk semester eller för att bo hela året. Dess magnifika orientering mot sydost
erbjuder charmig utsikt över havet och en av de mest frodiga och gröna dalarna i La
Zagaleta.

När vi kommer in möts vi av en rymlig entré som leder oss till ett charmigt
vardagsrum med öppen spis. I samma centrala del av huset hittar vi ett vackert
kontor med mycket ljus och ett vardagsrum med ett stort fönster som erbjuder vacker
avkopplande utsikt över havet och trädgården, som om det var en stor inramad
målning, i mitt i rummet.

Den högra vingen består av ett stort modernt kök i öppen planlösning med en
informell matsal med direkt tillgång till två stora terrasser: en täckt och den andra
täckt med en matplats och grill.

I vänsterflygeln finns gästområdet, som består av två sovrum, båda med respektive
privata badrum och omklädningsrum.

De centrala trapporna leder oss till första våningen, som rymmer sovrummet, med ett
eget badrum med badkar och dusch samt ett stort omklädningsrum. Terrassen
erbjuder utsikt över havet och den rika vegetationen som är typisk för utvecklingen.
På samma våning finns ett elegant kontor.

När du går ner till nedre våningen finns det ett fritidsområde som inkluderar ett
biljardbord, ett biorum och en bar och relaxavdelning med direkt tillgång till
trädgården. På samma våning finns ytterligare två sovrum med respektive privata
badrum och omklädningsrum, samt en tvättstuga med pentry. Och som ett
komplement till allt detta hittar vi ett litet gym och bastu. Denna våning erbjuder det
perfekta utrymmet att spendera tid med familj och vänner.

I källarområdet hittar vi installationsrummet, liksom ett förråd med möjlighet att
omvandla det till en källare.

lucasfox.se/go/zag24416

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Jacuzzi, Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, , Utsikt, Öppen spis,
Luftkonditionering, Hemmabio, Förråd
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Villan kompletteras med ett garage för två bilar, samt en täckt utomhusparkering med
kapacitet för ytterligare två bilar. Det är värt att lyfta fram den stora och välskötta
trädgården med pool och jacuzzi.

Hela villan har luftkonditionering och värmesystem, individuella larm i varje fönster
och säkerhetskameror installerade runt hela huset.

Dessutom erbjuder den vacker utomhusbelysning som aktiveras av
zonrörelsessensorer.

Vänligen kontakta för mer information.
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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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