
REF. MRB33782

3 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 130m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  

3
Sovrum  

3
Badrum  

325m²
Planlösning  

113m²
Terrass  

130m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Dunique parhus villa med 4 bäddar finns att köpa i en
unik miljö med oöverträffad utsikt, bredvid en av de
vackraste stränderna i området.

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.

Dunique-villorna lovar högsta standard för boende inomhus och utomhus med
underbar havsutsikt från alla rum. Bostäderna har noggrant designats för att ge en
högkvalitativ bostadsupplevelse med exceptionella material, inklusive förstklassiga
porslinsplattor, rymliga kök med toppmoderna apparater, varm och kall
luftkonditionering, privat pool i vart och ett av hemmen, förråd, garage för minst två
fordon och så vidare. Och om allt detta inte räcker kommer den nya ägaren också att
kunna göra ändringar för att passa deras behov och individuella smak.

Parhus: Byggnadslicens Godkänd
Byggstart: Beräknat 2:a kvartalet 2022
Slutdatum: Beräknat 2:a kvartalet 2024
Överlämningsdatum: Beräknad början 2025

lucasfox.se/go/mrb33782

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass, Spa,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Solpaneler, Nybyggd,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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