
REF. MRB33778

2.950.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 37m² terras te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

250m²
Plattegrond  

37m²
Terras

+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

Ruim appartement met 3 slaapkamers in een nieuw high-
end residentieel project gelegen aan het strand van Las
Chapas, Oost-Marbella.

Dunique is een nieuw residentieel project gelegen aan het strand in Las Chapas
(Marbella), te ontwikkelen op een van de laatst beschikbare percelen met uitzicht op
de prachtige duinstranden op een van de meest gewilde locaties in Marbella.

Dit unieke en welvarende wooncomplex biedt 64 appartementen met 2,3 en 4
slaapkamers, 160 – 450 m² interieur en 80-250 m² exterieur.

Appartementen met privé zwembad en kelder en penthouse met dakterras en
zwembad.

De zorgvuldig geselecteerde interieurkenmerken beloven een tijdloze uitstraling te
leveren waar woonkamer en eetkamer naadloos in één ruimte samenvloeien met een
luchtig gevoel en een royale buitenruimte is geïntegreerd om het gevoel van rust en
leven in de open lucht te maximaliseren.

De slaapgedeeltes zullen ruime, strakke lijnen en natuurlijke materialen bevatten.

Als u een appartement in Dunique bezit, ervaart u wonen aan het strand op een
nieuwe en meer verfijnde manier.

lucasfox.co.nl/go/mrb33778

Zeezicht, Zwembad, Verwarmd zwembad ,
Tuin, Terras, Spa, Jacuzzi, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging
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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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