
DUNES BEACH Marbella 

Nuevo y exclusivo proyecto 
residencial en Marbella
Con un diseño contemporáneo y 
exquisitos interiores. 
A pocos metros de la playa.



DUNES BEACH Marbella 
Es un complejo residencial de apartamentos único con un diseño exterior de vanguardia y exquisitos interiores, máxima luminosidad y  

espacios abiertos.

Un proyecto pensado para que usted disfrute de su vivienda con todas las comodidades. Los apartamentos disponen de amplias habitaciones, luz natural, 
cocina de diseño integrada en el salón y completamente equipada con muebles y electrodomésticos exclusivos, baños en suite y aseos. Tecnologías de 
vanguardia en apartamentos inteligentes, las magníficas calidades de construcción y el equipamiento del más alto nivel atraparán sus cinco sentidos. 



Dunes Beach
Diseñado para hacer realidad sus sueños

Treinta exclusivos apartamentos en Marbella a pocos metros de la playa en un entorno único.



Un espacio donde cada 

detalle
se cuida 

En DUNES BEACH cada detalle ha sido cuidadosamente estudiado para que los  propietarios puedan
disfrutar de sus impresionantes zonas comunes, jardines con pérgolas de madera,

su atípica piscina con vaso y playa perimetral, hamacas, solárium, club social, trasteros, garajes, etc.
En definitiva, todo lo que se requiere para que vivan su sueño en el proyecto DUNES BEACH. 



El complejo residencial consta de treinta apartamentos de los 
cuáles seis son áticos con bañera de hidromasaje, extensa
 terraza y solárium. Los apartamentos de las plantas bajas

 cuentan igualmente con amplia terraza y dos de los 
apartamentos del edificio B, tienen además jardín privado. 

Todos los apartamentos son de dos dormitorios con baño en 
suite en el dormitorio principal y aseo.

En cuanto al equipamiento interior se utilizan los mejores 
materiales. Suelo contínuo en toda la vivienda y terrazas 

exteriores de material porcelánico rectificado de gran formato, 
la carpintería interior de diseño contemporáneo,  armarios 

empotrados hasta el techo y acabados de madera. Todos los 
apartamentos disponen de sistema domótico para el control de 
climatización, alarma y puntos de luz. Y esto es sólo un ejemplo 

del exclusivo equipamiento interior de DUNES BEACH.

DISEÑO Y COMODIDAD 
van de la mano en Dunes Beach



Las cocinas integradas en el salón completamente equipadas con 
muebles exclusivos, encimera contínua de mineral acrílico en color 

blanco con fregadero integrado, electrodomésticos y campana 
extractora de techo, todo ello de primeras marcas.

Los cuartos de baño con  lavabo ejecutado en una única  pieza con 
material de mineral acrílico  y grifería monomando. Sanitarios, 

WC y bidé, suspendidos con tapa de WC amortiguada. El  baño  en  
suite  se  diseña  de  forma  integrada  al  dormitorio  para  mayor  

amplitud del conjunto con elementos de cierre de cristal que 
permitan al mismo tiempo su independencia.



EJEMPLOS DE APARTAMENTOS 

Edificio B, planta baja, apartamento 
tipo A
Salón – cocina – comedor 32,61 m2

Distribuidor 5,64 m2

Aseo 3,71 m2

Dormitorio 1 16,34 m2

Baño dormitorio 1 5,92 m2

Dormitorio 2 10,73 m2

Total superficie útil vivienda 74,95 m2

Total superficie construida vivienda 86,77 m2

Superficie parte proporcional zonas comunes 19,65 m2

Total superficie construida viv. con comunes 106,42 m2 
Superficie terraza – solárium  55,57 m2

Jardín privado 72,80 m2

Total finca (1+2+3) 234,79 m2

Edificio B, planta 2ª, apartamento tipo C
Salón – cocina – comedor 27,86 m2

Distribuidor 6,89 m2

Aseo 3,09 m2

Dormitorio 1 16,49 m2

Baño dormitorio 1 5,67 m2

Dormitorio 2 11,98 m2

Total superficie útil vivienda 71,98 m2

Total superficie construida vivienda 82,29 m2

Superficie parte proporcional zonas comunes 18,64 m2

Total superficie construida viv. con comunes 100,93 m2

Superficie terraza – solárium 8,21 m2

Total finca (1+2) 109,14 m2

Salón – cocina – comedor 35,81 m2

Distribuidor 4,99 m2

Aseo 3,06 m2

Dormitorio 1 13,63 m2

Baño dormitorio 1 5,01 m2

Dormitorio 2 9,35 m2

Total superficie útil vivienda                                                  71,85 m2

Total superficie construida vivienda                                    83,70 m2

Superficie parte proporcional zonas comunes                   18,96 m2

Total superficie construida viv. con comunes   102,66 m2 
Terasa – solárium                                                                      52,26 m2 

Celková plocha bytu (1+2)                                     154,92 m2

Edificio A, planta ático, apartamento tipo C (dúplex)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(1)
(2)



ENTORNO PRIVILEGIADO
Disfrute de la exclusividad de un entorno natural único

Situado en la urbanización Carib Playa a escasos metros de la playa de Artola,
con una zona protegida de dunas de dorada arena de las que toma su nombre el proyecto,
cerca de uno de los mejores campos de golf y el pintoresco puerto deportivo de Cabopino. 

Vyjímečmné okolí
       Vychutnejte se jedinečnost okolního prostředí

Přístav Cabopino
Tento malebný sportovní přístav je
ideálním místem pro trávení
volného času. Obklopen borovými
háji a plážemi s písečnými dunami,
poskytuje marina Cabopino svým
návštěvníkům škálu atraktivních
míst, které je možné navštívit.
Obklopen krásnými budovami je
vhodným místem pro strávení
příjemných chvil, návštěvou některé
z mnoha restaurací nebo obchodů.

Cabopino Golf
Díky strhujícím vyhlídkám na moře, stejně tak jako krásné vegetaci s hojností
košatých borovic, se budete na tomto 18ti jamkovém golfovém hřišti při hře cítit
opravdu výjimečně. Cabopino Golf je hřiště, na kterém se zabaví jak hráči s
vyšším handicapem, tak i zkušenější hráči.

Pláž Artola
Písečné   duny      -   Dunas   de   Artola,
chráněné jako přírodní dědictví, jsou z
jedné  strany  lemovány  mořem  a  z
druhé borovým hájem. Rozlehlá pláž s
jemným pískem je jednou z nejlepších
pláží  Slunečného  pobřeží  -  Costa  del
Sol. Na pláž je možné se jednoduše a
pohodlně       dostat       stezkami       a
dřevěnými   lávkami   vedoucími   přes
duny,     nebo     využitím     městských
chodníků.
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La playa de Artola
Las Dunas de Artola protegidas como patrimonio natural están 
bordeadas por el mar de un lado y un gran pinar por el otro. Su 

extensa playa de arena fina es una de las mejores de la Costa del 
Sol. El acceso a la playa es fácil ya que se dispone de senderos y 

pasarelas de madera para atravesar las dunas cómodamente o por 
las aceras y carretera de la urbanización. 

Cabopino Golf Marbella
Unas espectaculares vistas al mar, así como una bonita vegetación 

con profusión de magníficos pinos de copa ancha le harán 
sentirse muy privilegiado cuando juegue al golf en este campo de 
18 hoyos. Cabopino Golf es un campo en el cual se divierten tanto 

los handicaps altos como los jugadores más experimentados.

Puerto de Cabopino
Este pequeño y pintoresco puerto deportivo es ideal para el ocio. En un entorno de bosques de pinos y de playas de dunas,  

la marina de Cabopino es un lugar que ofrece a los visitantes una gran variedad de atractivos. Rodeada de bellas edificaciones se 
convierte en un lugar apropiado para el reposo con variedad de restaurantes y tiendas donde pasar un rato agradable.



Gibraltar

Málaga

Puerto Banús

Marbella
Centre

Playa Artola

Puerto Cabopino

Cabopino Golf

Dunes Beach
Marbella

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

CENTRO DE MARBELLA

16 min.
12 km

PUERTO BANÚS

20 min.
20 km

MÁLAGA AEROPUERTO

35 min.
41 km

MÁLAGA CENTRO

45 min.
50 km

GIBRALTAR AEROPUERTO

60 min.
89 km

ALREDEDORES

Playa artola

8 min.
700 m

Puerto Cabopino

20 min.
1,6 km

CABOPINO GOLF

8 min.
3,5 km

6 min.
500 m

7 min.
2,9 km

  Ver ubicación en Google Maps

https://www.google.es/maps/place/36%C2%B029'24.9%22N+4%C2%B045'03.0%22W/@36.490252,-4.7530237,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.490252!4d-4.750835
https://www.google.es/maps/place/36%C2%B029'24.9%22N+4%C2%B045'03.0%22W/@36.490252,-4.7530237,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.490252!4d-4.750835


Disfrutarás de la  calidad de vida única de Marbella



Marbella
un destino 5 estrellas

Marbella je skutečným rájem Slunečného pobřeží - Costa del Sol a jednou z nejexkluzivnějších prázdninových a
dovolenkových destinací v rámci Andalusie i celého Španělska. Díky svému umístění mezi mořem a pohořím Sierra
Blanca, se může těšit světově unikátnímu klimatu s 320 slunečními dny v roce a průměrnou roční teplotou 19ºC.
V Marbelle vedle sebe žije 137 národností, více než 30% jejích obyvatel je zahraničního původu. Její kosmopolitní
atmosféra a pohostinnost poskytují návštěvníkům širokou škálu lákavých možností: kultura, sport, volný čas, luxusní
obchody, gastronomie, zdravotní a wellnessové služby, a to vždy  ruku v ruce s jedinečným přírodním okolím.
Jejích 16 golfových hřišť, světově proslulé sportovní přístaviště Puerto Banús a Golden Mile, vynikající spojení, díky
dvěma snadně přístupným mezinárodním letištím a díky možnosti vysokorychlostního vlakového spojení z Malagy,
učinily z Marbelly jednu z nejdůležitějších světových destinací luxusních rezidencí.

 Marbella, 5ti hvězdičková destinace

Marbella je skutečným rájem Slunečného pobřeží - Costa del Sol a jednou z nejexkluzivnějších prázdninových a
dovolenkových destinací v rámci Andalusie i celého Španělska. Díky svému umístění mezi mořem a pohořím Sierra
Blanca, se může těšit světově unikátnímu klimatu s 320 slunečními dny v roce a průměrnou roční teplotou 19ºC.
V Marbelle vedle sebe žije 137 národností, více než 30% jejích obyvatel je zahraničního původu. Její kosmopolitní
atmosféra a pohostinnost poskytují návštěvníkům širokou škálu lákavých možností: kultura, sport, volný čas, luxusní
obchody, gastronomie, zdravotní a wellnessové služby, a to vždy  ruku v ruce s jedinečným přírodním okolím.
Jejích 16 golfových hřišť, světově proslulé sportovní přístaviště Puerto Banús a Golden Mile, vynikající spojení, díky
dvěma snadně přístupným mezinárodním letištím a díky možnosti vysokorychlostního vlakového spojení z Malagy,
učinily z Marbelly jednu z nejdůležitějších světových destinací luxusních rezidencí.

 Marbella, 5ti hvězdičková destinace

Marbella je skutečným rájem Slunečného pobřeží - Costa del Sol a jednou z nejexkluzivnějších prázdninových a
dovolenkových destinací v rámci Andalusie i celého Španělska. Díky svému umístění mezi mořem a pohořím Sierra
Blanca, se může těšit světově unikátnímu klimatu s 320 slunečními dny v roce a průměrnou roční teplotou 19ºC.
V Marbelle vedle sebe žije 137 národností, více než 30% jejích obyvatel je zahraničního původu. Její kosmopolitní
atmosféra a pohostinnost poskytují návštěvníkům širokou škálu lákavých možností: kultura, sport, volný čas, luxusní
obchody, gastronomie, zdravotní a wellnessové služby, a to vždy  ruku v ruce s jedinečným přírodním okolím.
Jejích 16 golfových hřišť, světově proslulé sportovní přístaviště Puerto Banús a Golden Mile, vynikající spojení, díky
dvěma snadně přístupným mezinárodním letištím a díky možnosti vysokorychlostního vlakového spojení z Malagy,
učinily z Marbelly jednu z nejdůležitějších světových destinací luxusních rezidencí.

 Marbella, 5ti hvězdičková destinace

Marbella je skutečným rájem Slunečného pobřeží - Costa del Sol a jednou z nejexkluzivnějších prázdninových a
dovolenkových destinací v rámci Andalusie i celého Španělska. Díky svému umístění mezi mořem a pohořím Sierra
Blanca, se může těšit světově unikátnímu klimatu s 320 slunečními dny v roce a průměrnou roční teplotou 19ºC.
V Marbelle vedle sebe žije 137 národností, více než 30% jejích obyvatel je zahraničního původu. Její kosmopolitní
atmosféra a pohostinnost poskytují návštěvníkům širokou škálu lákavých možností: kultura, sport, volný čas, luxusní
obchody, gastronomie, zdravotní a wellnessové služby, a to vždy  ruku v ruce s jedinečným přírodním okolím.
Jejích 16 golfových hřišť, světově proslulé sportovní přístaviště Puerto Banús a Golden Mile, vynikající spojení, díky
dvěma snadně přístupným mezinárodním letištím a díky možnosti vysokorychlostního vlakového spojení z Malagy,
učinily z Marbelly jednu z nejdůležitějších světových destinací luxusních rezidencí.

 Marbella, 5ti hvězdičková destinace

Marbella je skutečným rájem Slunečného pobřeží - Costa del Sol a jednou z nejexkluzivnějších prázdninových a
dovolenkových destinací v rámci Andalusie i celého Španělska. Díky svému umístění mezi mořem a pohořím Sierra
Blanca, se může těšit světově unikátnímu klimatu s 320 slunečními dny v roce a průměrnou roční teplotou 19ºC.
V Marbelle vedle sebe žije 137 národností, více než 30% jejích obyvatel je zahraničního původu. Její kosmopolitní
atmosféra a pohostinnost poskytují návštěvníkům širokou škálu lákavých možností: kultura, sport, volný čas, luxusní
obchody, gastronomie, zdravotní a wellnessové služby, a to vždy  ruku v ruce s jedinečným přírodním okolím.
Jejích 16 golfových hřišť, světově proslulé sportovní přístaviště Puerto Banús a Golden Mile, vynikající spojení, díky
dvěma snadně přístupným mezinárodním letištím a díky možnosti vysokorychlostního vlakového spojení z Malagy,
učinily z Marbelly jednu z nejdůležitějších světových destinací luxusních rezidencí.

 Marbella, 5ti hvězdičková destinace

Elysium Suites is a unique residential complex located in Marbella that boasts a vanguard exterior design and 
an exquisite interior design, including state-of-the art technology, maximum luminosity and open spaces.

Each and every detail has been carefully looked at so that the residents may enjoy its lavishly thought-out 
external areas, gardens with pergolas, pool, sun lounging area, �tness/spa area, social club, storerooms, 
garages, etc...

In the best location on the Spanish Costa del Sol, a few yards away from the only textile-free beach in 
Marbella and a specially protected dune area, in the vicinity of one of its best golf courses, the picturesque 
Puerto Cabopino marina, Marbella town and the Puerto Banús marina.

Elysium Suites, designed 
to make the dreams of its 
selected residents come true

 Welcome to the Elysium Suites

   Live your dream

Marbella es un auténtico paraíso de la Costa del Sol y uno de los 
destinos vacacionales más exclusivos de Andalucía y toda España. 
Situada entre el mar y Sierra Blanca,  goza de un clima único en 

Europa con 320 días de sol al año y una temperatura media anual 
de 19ºC.

En Marbella conviven 137 nacionalidades y más del 30% de sus 
habitantes es de origen extranjero. Su ambiente cosmopolita y su 

personalidad acogedora proporcionan a los visitantes una gran 
diversidad de atractivos: cultura, deportes, ocio, tiendas de lujo, 
gastronomía, salud y bienestar van de la mano con un entorno 

natural único. 

Sus 16 campos de golf, el mundialmente famoso puerto 
deportivo de Puerto Banús y la Milla De Oro, excelentes 
comunicaciones gracias al fácil acceso a dos aeropuertos 
internacionales y al tren de alta velocidad en Málaga han 
convertido a Marbella en uno de los principales destinos 

mundiales de residencias de lujo.



       Síguenos en:

   FACEBOOK           YOUTUBE           TWITTER

Promotor: Dunes Beach Invest, S.L.
Ubicación del proyecto: Calle De la Gaviota s/n, 29604 Marbella (Málaga), Spain

www.dunesbeachmarbella.com

La información contenida en esta presentación es de carácter meramente informativo, no contractual.

https://www.facebook.com/dunesbeachmarbella/
https://www.facebook.com/dunesbeachmarbella/
https://www.youtube.com/channel/UCVt5_x5QdseLHZT3h2f_FsA
https://www.youtube.com/channel/UCVt5_x5QdseLHZT3h2f_FsA
https://twitter.com/MarbellaDunes
https://twitter.com/MarbellaDunes
www.dunesbeachmarbella.com

