
REF. MRB36676

1.775.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 12m² Tuin te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

438m²
Plattegrond  

157m²
Terras  

12m²
Tuin

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Spectaculair halfvrijstaand huis met 4 slaapkamers in de
nieuwe ontwikkeling met een bevoorrecht uitzicht op de
zee, grote ruimtes, groene zones en een zwembad.

De List Río Real is een nieuw wooncomplex dat bestaat uit 27 halfvrijstaande huizen
met een uitstekende afwerkingskwaliteit.

Het project biedt geschakelde woningen met 4 slaapkamers en 5 badkamers,
verdeeld over het souterrain, de begane grond en de eerste verdieping. Deze semi-
vrijstaande woning zal ook een solarium met een privézwembad bevatten, met een
ongelooflijk uitzicht op zee, rust en privacy.

De garage is ondergronds, met een enkele toegang voor voertuigen vanaf de
openbare weg, waardoor verkeerscirculatie binnen het landgoed wordt vermeden.

Het project staat garant voor indrukwekkende gemeenschappelijke ruimtes met een
buitenzwembad voor gemeenschappelijk gebruik, ruime tuinen en brede paden naar
elk huis.

De gemeenschap zal ook bogen op een uitgebreide fitnessruimte, die toegankelijk is
vanaf de bovenste verdieping van het gemeenschappelijke terras. De sportschool zal
een Turks bad, sauna, massageruimte en kleedkamers en toiletten hebben, waarvan
er één speciaal zal worden aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit.

lucasfox.co.nl/go/mrb36676

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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