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Property ID

A115

Grondoppervlakte

m2
Bewoonbare oppervlakte
2

136,52 m
Slaapkamers

3

Badkamers

2

Appartement Los Granados, Cabopino
Playa

Prijs

€1.100.000

Appartement

Locatie
Dit appartement ligt aan Playa Cabopino, vlak naast de haven. Puerto de Cabopino is
een schilderachtige romantische jachthaven, kleiner dan andere nabijgelegen
opmerkelijke havens zoals Puerto Banus en Benalmadena. Het ligt langs een stuk
kustlijn naast de zandduinen van Artola, met een van de meest bezochte
monumenten van Marbella – La Torre Ladrones. Het krijgt niet zoveel bezoekers als
het nabijgelegen toeristenmekka Marbella, maar dat draagt alleen maar bij aan de
charme ervan.
Er zijn voldoende gezellige bars en restaurants. Het heeft goede faciliteiten voor
watersport of gewoon relaxen op het schone zandstrand. Onlangs is langs de duinen
een prachtige houten “paseo” aangelegd in de buurt van schaduwrijke verse
dennenbomen.

Prachtig zeezicht
Frontline strand
24u beveiliging
Grote
gemeenschappelijke
tuin
Zwembad(en), ﬁtness,…

Ruime slaapkamers
Volledig ingerichte
keuken
Overdekt terras (kan
afgesloten worden)
Ruime leefruimte
Ingerichte bar op het
terras
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Appartement
Los Granados de Cabopino is gunstig gelegen aan het strand van Cabopino tussen
Calahonda en Marbella. Het is een A-locatie aan het strand met een prachtig uitzicht
op de zee. Afgezien van het beter dan gemiddelde strand, de 24-uurs beveiliging en
de zeer goed onderhouden tuinen, heeft Los Granados de Cabopino iets anders dat
het zowel zeer aantrekkelijk en zeer zeldzaam maakt. En dat is dat alle
appartementen naar het zuiden gericht zijn, direct aan de zee.
Op het complex zijn er ook tennis- en padelpleinen, 2 zwembaden, ﬁtness, bar,… alle
voorzieningen om zowel te genieten als te kunnen sporten.
Het appartement zelf heeft 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 en-suite.
Grote living met aparte eetruimte en een volledig ingerichte keuken met alle
voorzieningen. Het overdekte terras, dat volledig kan afgesloten worden, heeft een
ongelofelijk zicht op de zee!
Granados ligt dicht bij de 18 holes golfbaan Cabopino. Het is ideaal gelegen op slechts
10 minuten lopen van een van de verborgen schatten van de Costa del Sol, de serene
jachthaven van Puerto Cabopino met zijn smakelijke visrestaurants, zandstranden en
de historische pittoreske toren – La Torre Ladrones.
Voor mensen die graag frontline strand willen wonen, moet u dit appartement gezien
hebben!
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