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4065 Családi ház

Ár: 964 810 000 Ft
490 m2
1500 m2

Hasznos alap
Telekméret
Szobák
Fürdőszobák
Nappali

3
3
1

Balatontól
Hévízi tófürdőtől
Energia osztály

Konyha
Tároló
Emelet

Tulajdonságok

1
3
1

10 km, 12 min.
10 km, 12 min.

• 3 üvegezésű ablakok
• Bevásárló terület a
közelben
• Dupla garázs
• Finn szauna
• Golfpálya a közelben
• Kiemelkedő minőség
• Panorámás
• Termál fürdő a közelben
• Üzleti lehetőségek
• Víz közeli

Zala Springs Golf Resort luxus villák Demeter Nóra, a villa építésze az Egyesült Államokban született és nőtt fel. Építészmérnöki diplomáját és
mesterdiplomáját az Egyesült Államokban a Berkeley és a Yale Egyetem. szerezte. 1993 óta dolgozik Magyarországon, kezdve a brit
Fitzroy-Robinson International gyakorlaton, majd 1998-ban Zoboki Gábor alapító partnere lett a Zoboki-Demeter and Associates megalakításakor.
A társaság legjelentősebb projektje, a budapesti Művészetek Palotája a régió egyik vezető előadóművészeti létesítményévé vált. Nora Demeter
2014-ben alapította saját vállalkozását, a Demeter Design Stúdiót. A Demeter Design Stúdió egy építészeti vállalat, amelynek nemzetközi
tapasztalata van, a nagy épületektől kezdve az egyedi belső terekig. Nagy hangsúlyt fektet a tervezés minőségére, elegáns, mégis dinamikus
megoldásokat nyújt, amelyek az egyedi igényeket is figyelembe veszik a teljes tervezési folyamat során. Elhelyezkedés Zala Springs Európa egyik
vezető golfpályája, amely Magyarországon, a varázslatos zalai térségben terül el a Balaton közelében. A táj adottsága és a világszínvonalú
golfélmény a kontinens egyik legjelentősebb golfcélpontjává teszi. Zala Springs számos lehetőséggel és kínálattal rendelkezik, amelyek felülmúlják
a golfélményt. A csúcskategóriás étteremmel rendelkező klubház, illetve a spa tovább fokozza a golfozás élményét. A klubház felé néző, szelíd
dombon elhelyezkedő villa előnyös kilátást nyújt a tájra, miközben az ingatlan a 18-as pálya mellett helyezkedi el. A villát úgy tervezték, hogy egy

