Uw Spaanse droom?

Appartement in Marbella
East
Marbella East Rio Real - Malag
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191 m2

EUR 360 000,00

Algemene informatie
Dit elegante golfappartement in topconditie is zeer centraal gelegen in de zeer populaire en goed onderhouden urbanisatie Rio Real in Marbella
East. Het ruime terras biedt een weids uitzicht op de rustgevend groene omgeving en de bergen. Rio Real is een woonwijk op amper 2 km ten
oosten van Marbella, gebouwd rond de exclusieve golfbaan Rio Real, op 35 minuten van de internationale luchthaven van Málaga.
In dit gebied vindt u elegante villa's en nette, exclusieve complexen met luxeappartementen en penthouses.
De entrée leidt via de keuken naar de woon-/eetkamer met directe toegang tot het terras van 64m² met elektrische zonwering.
De open keuken is voorzien van alle elektrische apparaten. Een aparte wasruimte is ook beschikbaar. Er zijn 2 slaapkamers met elk een eigen
badkamer. Beide slaapkamers hebben ook directe toegang tot het terras en tot de privétuin van 51m².
Verder zijn een parkeerplaats in de garage en 1 afsluitbare berging in de garage beschikbaar. Het eigendom is uitgerust met marmeren vloeren
en badkamers, airconditioning in elke kamer, vloerverwarming in de grote badkamer, automatische rolluiken, satelliet-tv, lift.
Het Rio Real Hotel, een klein tophotel, ligt midden in het complex en heeft 29 exclusieve golfsuites en een spa.
De Rio Real-golfbaan is een 18-holes golfbaan met clubhuis. De gevestigde golfbaan is erg populair en loopt naar het strand met een prachtig
uitzicht, verzorgde bomen en palmbomen, veel schaduw, meren en een rivier die de moeilijkheidsgraad van het golfen verhoogt en zorgt voor
een extra uitdaging.

Kenmerken: AMA208792

lift

Eetkamer

Dubbel glas

Uitzicht op de tuin

Wasruimte

Dicht bij de stad

Dicht bij scholen

Woonkamer

Uitstekende staat

Berghelling

Volledig ingerichte keuken

Berg uitzicht

Voorzieningen in de buurt

Dichtbij Golf

Vloerverwarming (badkamers)

Airconditioning

Dichtbij zee / strand

Open terras

Alarm

Op maat gemaakte kledingkasten

Niet bemeubeld

Marmeren vloeren

Opslagruimte

Elektrische zonwering

Overdekt terras

Voor meer info, contacteer ons via contact@spaansvastgoed.be

