
REF. MRB33782

3.100.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 130m² Tuin te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

325m²
Plattegrond  

113m²
Terras  

130m²
Tuin

+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

Dunique semi-vrijstaande villa met 4 slaapkamers is te
koop in een unieke omgeving met een ongeëvenaard
uitzicht, naast een van de mooiste stranden in de
omgeving.

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.

De Dunique-villa's beloven de hoogste normen van binnen-buitenleven met een
prachtig uitzicht op de oceaan vanuit elke kamer. De woningen zijn zorgvuldig
ontworpen om een hoogwaardige woonervaring te bieden met uitzonderlijke
materialen, waaronder eersteklas porseleinen tegels, ruime keukens met eersteklas
apparatuur, warme en koude airconditioning, privézwembad in elk van de huizen,
berging, garage voor minstens twee voertuigen, enzovoort. En alsof dit alles nog niet
genoeg is, zal de nieuwe eigenaar ook in staat zijn om wijzigingen aan te brengen die
passen bij hun behoeften en individuele smaak.

Half vrijstaande villa's: bouwvergunning goedgekeurd
Start bouw: geschatte 2e kwartaal 2022
Opleveringsdatum: geschatte 2e kwartaal 2024
Opleveringsdatum: geschat begin 2025

lucasfox.co.nl/go/mrb33782

Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Spa,
Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area

REF. MRB33782

3.100.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 130m² Tuin te koop in East Marbella
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

325m²
Plattegrond  

113m²
Terras  

130m²
Tuin

+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.co.nl/go/mrb33782
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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