
SÅLD

REF. ZAG558

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
5-sovrums villa till salu i La Zagaleta, en mycket prestigefylld urbanisation i
Marbella, med fantastiskt utsikt över bergen omkring och Medelhavet
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  La Zagaleta »  29679

5
Sovrum  

7
Badrum  

1,007m²
Planlösning  

6,599m²
Totalyta

+34 605 419 079 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

Exklusiv villa i högsta kvalitet, med en infinitypool och
privat trädgård, belägen i ett lugnt område i La Zagaleta.

Denna lyxvilla i sydöstligt läge är belägen i La Zagaleta Country Club, Benahavis.

Huset ligger på en privat tomt med trädgård, en stor takbelagd terrass och
infinitypool med pooldeck, men det mest spektakulära med huset är dess fantastiska
panoramautsikt över Marbellas kustlinje, La Concha berget på ena sidan och den
vackra landsbygden på den andra.

Husets gemensamma ytor har stora fönster från golv till tak för bästa möjliga utsikt.

Fastigheten har också en fristående byggnad på tomten som består av en relax och
ett garage för 2 bilar och huset håller hög kvalitet som solpaneler, golvvärme och
luftkonditionering.

lucasfox.se/go/zag558

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Parkering

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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	Exklusiv villa i högsta kvalitet, med en infinitypool och privat trädgård, belägen i ett lugnt område i La Zagaleta.

