
SÅLD

REF. ZAG25041

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 239m² terrass till salu i La Zagaleta
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29679

6
Sovrum  

9
Badrum  

5.310m²
Totalyta  

239m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Denna moderna villa ligger på en av de pittoreska dalarna
i La Zagaleta och erbjuder den bästa utsikten över sjön
och den nya golfbanan.

Vacker utsikt över sjön och golfbanan förbättrar fastighetens rika känsla av lugn och
avskildhet, medan välskötta trädgårdar, en infinitypool och myriad uteplatser och
terrasser erbjuder en rad alternativ för att njuta av denna privilegierade utsiktsplats.

Enastående öppna utrymmen, ett bostadsområde med dubbels höjd och svepande
glasfönster och väggar inramar den fantastiska utsikten och möjliggör det enkla
inomhus-utomhusliv och underhållning som gör det bästa av det perfekta
Medelhavsklimatet.

Familj och gäster kommer att njuta av det stora fritidsgolvet med ett spaområde med
en generös 15-meters uppvärmd pool, massagerum, bastu och ångbad. Det finns
också ett bar- och kontorsområde, plus ett mångsidigt underhållningsrum som kan
anges för att passa ägarens smak, med alternativ inklusive en hemmabio och
spelrum.

På övervåningen, nästan varje utrymme utnyttjar den ljusa och panoramiska utsikten,
medan funktionaliteten säkerställs med funktioner som backstage-köket där
kulinariska förberedelser kan göras bort från de viktigaste vardagsrummen och
matsalen.

Invånare i La Zagaleta-samhället njuter av ett brett utbud av gemensamma
anläggningar, inklusive 2 golfbanor i världsklass, tennisbanor, en pool och ridscenter,
liksom en heliport, andra röda mattor och 24-timmars säkerhet.

Lägenheten med 1 sovrum med separat ingång ger flexibilitet, medan garageutrymme
för 3-4 bilar och 2 golfbuggies ger enkel tillgång till transport oavsett om du är på väg
ned till glitter och glamour eller Puerto Banús eller träffar vänner för en golf omgång .

Integritet och diskretion är kärnan i La Zagaleta-etos, med stränga restriktioner för
utveckling för att upprätthålla generösa gröna zoner mellan tomter. Detta ger hela
gården en lugn och lugn luft och uppmuntrar naturen att bli en central del av detta
vackra samhälle.

lucasfox.se/go/zag25041

Uppvärmd pool, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Spa, Gym, Garagem privada,
Hiss, Högt i tak, Utrustat kök, Öppen spis,
Nybyggd, Inbyggda garderober,
Domotiskt system
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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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