
REF. MRB33365

2 200 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 49m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

2
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

81m²
Terrass  

49m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Rymliga lägenheter i ett nytt exklusivt bostadsprojekt
beläget vid stranden i Las Chapas, östra Marbella.

Dunique är ett nytt bostadsprojekt beläget på stranden i Las Chapas (Marbella), som
ska utvecklas på en av de sista tillgängliga tomterna som vetter mot de fantastiska
sandstränderna på en av de mest eftertraktade platserna i Marbella.

Detta unika och välmående bostadskomplex erbjuder 64 lägenheter med 2,3 och 4
sovrum, 160 – 450 kvm interiör och 80-250 kvm exteriör.

Lägenheter med privat pool och källare samt takvåning med takterrass och pool.

De noggrant utvalda inredningsdetaljerna lovar att leverera en tidlös aura där
vardagsrum och matsal sömlöst flyter samman i ett utrymme med en luftig känsla och
ett generöst utelivsområde är integrerat för att maximera känslan av lugn och
friluftsliv.

Sovrummen kommer att innehålla rymliga, rena linjer och naturliga material.

Att äga en Dunique-lägenhet är att uppleva ett strandnära boende på ett nytt och
mer förfinat sätt.

lucasfox.se/go/mrb33365

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Utrustat kök, Uppvärmning, Solpaneler,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats

REF. MRB33365

2 200 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 49m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

2
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

81m²
Terrass  

49m²
Trädgård

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/mrb33365
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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