
In en om Marbella vindt u alles 
wat uw vakantie onvergetelijk maakt

Wie van een stabiel, zonnig klimaat én golfen houdt is in Marbella-Elviria aan 

een ontspannen adres. U vindt het bruisende Marbella City op tien minuten 

afstand, terwijl het Penthouse Elvicario, van alle gemakken voorzien,  in de 

rust van de heuvels net buiten Marbella ligt.

Door: Paul Spendel



Penthouse El Vicario is gelegen op een nieuw 
kleinschalig complex in Andalusische stijl, 10 
minuten landinwaarts. Fraai gesitueerd op een 
heuvel, met een adembenemend uitzicht op 
de Middellandse Zee en het heuvellandschap. 
Het is een sfeervolle private park omgeving met 
twee zwembaden, compleet met kinderbadje, 
ligstoelen en parasols, een fraaie tennisbaan en 
op loopafstand een 9 hole golfbaan. Wat vooral 
opvalt is een omgeving van rust en ruimte. Aan 
de ene kant staat u binnen tien minuten in het 
bruisende en nooit slapende hart van Marbella 
en aan de andere kant bent u ook in tien minu-
ten weer terug in uw riante appartement in de 
rust van de heuvels net buiten Marbella. En het 
appartement zelf? Zeer comfortabel, op hoog 
niveau afgewerkt, 100% voorzien van airco en 
luxe ingericht. Het is van alle gemakken voor-
zien, zodat uw verblijf zonder enig huishoude-
lijk ongemak verloopt. En uw uitzicht? Daar 
past maar één woord voor: fabuleus.

 “Het is hier een 
waar paradijs 
voor golfers, 

voor beginners 
tot gevorderde 

golfers.”

Een geschenk voor golfers    
 Costa del Sol wordt ook wel Costa del Golf 
genoemd en dat is niet voor niets. Het is hier 
een waar paradijs voor golfers, voor beginners 
tot gevorderde golfers. In de directe omgeving 
van Penthouse El Vicario zijn er 15 golf cour-
ses waaronder de fraaie baan van La Cala op 
10 minuten en aan de Costa del Sol op ruim 45 
minuten. De kust ligt bezaaid met golfbanen. 

De Costa del Sol mag gerust Costa del Golf ge-
noemd worden. Overigens, De ‘Costa del Golf ’ 
loopt van Marbella tot Gibraltar. Hier liggen 
enkele top golfbanen en vele luxe golfresorts 
waar beginnende en gevorderde golfers van elk 
niveau terecht kunnen. Voor sommige banen is 
een lage handicap vereist, maar in de golfparken 
kan iedereen terecht. Ook niet golfende huisge-
noten zullen zich er prima vermaken.

Marbella, de hemel op aarde
Marbella ligt in de provincie van Málaga, het is 
het onovertroffen hoogtepunt aan de Costa del  

Sol, een exclusieve badplaats aan de Middel-
landse Zee met enkele van de mooiste stranden 
in Europa. De prachtige parken en tuinen, ex-
clusieve golfbanen en een pittoreske oude bin-
nenstad, de Casco Antiguo, maken van Marbel-
la een ontspannen en stimulerende plaats om 
100% van het leven te genieten. Marbella is het 
bruisende en sociale centrum van de Middel-
landse kust. Het heeft één van de meest beken-
de jachthavens, Puerto Banús genaamd, waar de 
meest luxe zeiljachten ter wereld aanmeren. En 
nogmaals: binnen tien minuten bent u uit die 
drukte en geniet u van de weldadige rust van de 
heuvels waarin Penthouse El Vicario is gelegen.

Spectaculair uitzicht over de heuvels en Middellandse Zee.

Penthouse Elvicario is gebouwd in Adalusische stijl.Twee zwembaden en kinderbad onder handbereik.



Een uniek microklimaat: 
altijd lekker weer 

Dankzij de geografische ligging en de bergketen 
die dit kleine stadje omringt, geniet Marbella 
van een uniek microklimaat. De temperatuur is 
subtropisch zacht het hele jaar door. Marbella 
kent geen koude winters noch stikkend hete  
zomers. Van juni tot en met september kunt u er 
iedere dag zonnebaden. Wist u dat u van gemid-
deld 300 zondagen per jaar geniet? Kortom, het 
klimaat van Marbella en de rest van de Costa del 
Sol is zacht en aangenaam het overgrote gedeel-
te van het jaar, met een temperatuur van gemid-
deld 18º en een beperkt aantal dagen met regen, 
met een stralende zon aan een helder blauwe 
hemel.

“De temperatuur 
is subtropisch 

zacht, het hele 
jaar door.”

Superieure stranden, the place to be
De stranden van Marbella Elviria behoren tot de 
beste van Marbella, ze zijn talrijk voorzien van 
onder andere verscheidene (strand)restaurants, 
de Nikki beach club, en binnen een straal van een 
paar km vind je de diverse golfbanen. Deze stad 
met zijn vele winkels, warenhuizen en restau-
rants was altijd al tijdens de zomer de favoriete 
plaats van de jet-set met onder andere koningen 
en prinsen van over de hele wereld, beroemde  
acteurs, zangers en miljonairs. Kortom, een 
mooie stad met een groot aantal groene zones en 
verzorgde straten, voorzien van een charmant, 
oud stadsgedeelte met steegjes in typische Me-
diterrane dorpsstijl. Hier kunt u genieten van 
lange stranden met ‘chiringuitos’ (=strandbars) 

waar u de typische ‘pescaito frito’ (=gefrituurde 
vis) of de smakelijke sardines kan proeven.

“Vlakbij is er een 
winkelcentrum”

Het mooiste van Andalusië 
binnen handbereik

Het mooiste van alles is dat Marbella zich 
op korte afstand bevindt van alle belangrijke  
steden in  Andalusië.  Zo kunt u het nieuwe  

Picasso museum ontdekken in Málaga, de ge-
boorteplaats van deze beroemde kunstschilder. 
Ook een aanbeveling is het imposante Mezqui-
ta in Córdoba. Of bezoek tijdens de weeken-
den eens Sevilla of Granada, twee van de meest 
aantrekkelijke steden in Spanje. Heerlijk medi-
terraans eten, verleidelijke stranden, stijlvolle 
winkels, een wervelend uitgaansleven, vrijetijds 
activiteiten van pure topklasse: Marbella biedt 
de perfecte omgeving om te ontdekken wat het 
Mediterrane leven écht betekent.

Meer informatie vindt u op de website:
www.golf-appartement-marbella.nl
e-mail: elvicario@gmx.de

Zeer comfortabel, op hoog niveau ingericht.

Twee luxe badkamers voorzien van alle comfort. Compleet ingerichte keuken met alle apparatuur.


