
REF. ZAG3087

11 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 10 Sovrum med 252m² terrass till salu i La Zagaleta
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29679

10
Sovrum  

10
Badrum  

2.426m²
Planlösning  

11.018m²
Totalyta  

252m²
Terrass

+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

Otrolig herrgård med 10 sovrum, 10 badrum, industrikök,
spa och separat personalboende.

Detta storslagna herrgård i kolonistil i La Zagaleta Country Club i Marbella ligger i en
privat västläge med sensationell panoramautsikt över bergen och den omgivande
landsbygden. Fastighetens stora storlek och elegans imponerar oss omedelbart och
det är den perfekta egenskapen för stora familjer och underhållande. Det finns totalt
10 sovrum, inklusive en lägenhet med 2 sovrum och en gästlägenhet med 2 sovrum,
båda med separata ingångar.

Huvudhuset erbjuder oändliga rum och utrymmen för avkoppling, underhållning,
restauranger och i allmänhet tillbringa tid med familjen. Några av de många utmärkta
egenskaperna hos denna fastighet inkluderar industrikök, spa med en uppvärmd
inomhuspool, hiss och ljudsystem. Utomhuspoolen värms upp av solpaneler och
fastigheten har ett hemsystem.

En fantastisk herrgård som garanterat imponerar.

lucasfox.se/go/zag3087

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Portvakt, Gym, Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Parkett, ,
Utsikt, Solpaneler, Säkerhet,
Luftkonditionering, Hemmabio, Förråd,
Dubbla fönster
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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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