
REF. THE-LIST

Prijs vanaf 1.675.000 € New development
THE LIST Huizen / Villa's, East Marbella, Costa del Sol
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in East Marbella, Costa del Sol beschikt over prijzen vanaf 1,675,000 €, 2 Huizen /
Villa's beschikbaar

Q4 2023
Completion  

2
Units available  

4.0
Slaapkamers  

426m²
Sizes from  

Verleend
Bouwvergunning

+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

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
East Marbella, Costa del Sol beschikt over prijzen vanaf
1,675,000 €

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

Dankzij de helling van het stuk grond zijn de huizen op verschillende niveaus
gebouwd om op te gaan in het landschap, waardoor een spectaculair, vrij uitzicht op
de zee vanuit elk van de huizen wordt gegarandeerd.

Het project biedt 2 typen geschakelde woningen, met 4 en 5 slaapkamers, verdeeld
over het souterrain, begane grond en eerste verdieping. Ze hebben ook een solarium
met een privézwembad, met een fantastisch uitzicht op zee.

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 gemakkelijke toegang
voor mensen met beperkte mobiliteit.

Om het welzijn van nieuwe eigenaren te maximaliseren, biedt The List een breed
scala aan diensten voor het comfort met een conciërgeservice die is aangepast aan
de levensstijl van de eigenaren.

lucasfox.co.nl/go/the-list

De detailes van dit project kunnen
onderworpen zijn aan veranderingen.
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type Status Vloer Distribution Woonoppervlakte

Huis / Villa 1.675.000 € Vloer 1 4 Slaapkamers 5 Badkamers 426m², Terras 157m²

Huis / Villa 1.775.000 € Vloer 1 4 Slaapkamers 5 Badkamers 438m², Terras 157m²
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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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