
SÅLD

REF. ZAG25673

Pris vid förfrågan 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  

7
Badrum  

1.330m²
Planlösning  

5.250m²
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

Magnifika Cortijo Andaluz med panoramautsikt över
havet, golfen och bergen till salu i La Zagaleta.

Denna vackra Cortijo ligger i ett av de bästa områdena inom en mycket välkänd privat
utveckling på Costa del Sol.

Det har enkel åtkomst genom sin privata steniga uppfart upp till en vacker rondell
med en central fontän som leder till huvuddörren.

En rymlig hall med en vacker inomhus uteplats är den centrala delen av huset. Den
högra vingen tar oss till ett stort huvudvardagsrum med olika sittgrupper, var och en
med öppen spis, följt av en gästtoalett och fortsätter in i ett gästrum med eget
badrum.

En stor täckt terrass ger utsikt över poolen, de böljande kullarna och i Medelhavet,
Gibraltar och den afrikanska kusten i fjärran.

Den vänstra flygeln består av en separat matsal som öppnar sig mot den täckta
terrassen och är direkt ansluten till det välutrustade köket. Köket har en
frukosthörna, ett skafferi med gott om förvaringsskåp, med egen åtkomst genom en
liten innergård, direkt från utsidan med fantastisk förstahandsvy över den gamla
golfbanan i La Zagaleta. Det finns också ett rymligt TV-rum som kompletterar detta
område.

På första våningen hittar vi två sovrum med respektive omklädningsrum, badrum
med dusch och jacuzzi, och var och en har sin egen arbetsplats.

Det finns en privat terrass, som förbinder båda sovrummen, söderläge och har
fantastisk utsikt. På den här nivån finns ytterligare två gästrum med badrum.

På nedre våningen finns ett förråd, tvättstuga, maskinrummet och ett stort nöjes- /
spelområde med bar, vinkällare, bastu, toalett, massagerum och dusch. Det finns
också en personallägenhet med egen ingång, som innehåller ett rymligt vardagsrum,
ett sovrum med dubbelsäng och ett badrum.

Det är en vacker, färdig, kvalitets Cortijo på en fantastisk tomt. Utsidan är lika
imponerande som insidan.

lucasfox.se/go/zag25673

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Terrass,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Naturligt ljus, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Du kan välja att bara vandra runt i huset och njuta av den täckta terrassen eller
skuggan av poolområdet med grill och matplats.

Den stora uppvärmda poolen, med saltklorbehandling, ligger i det bästa området i
trädgården och njuter av vacker utsikt över havet, golfen och bergen

Det finns solterrasser och relaxavdelningar utspridda i trädgården och på olika
gårdar.

Vänligen kontakta oss för mer information om denna magnifika fastighet.
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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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