
 Jouw vakantiedroom in Spanje

Een zonnige investering 
aan de Costa del Sol

Wonen, recreëren 
of verhuren 
in Spanje

Unieke locatie 
tussen Málaga 
en Marbella

Verhuur en service 
van a tot z voor je 
geregeld

la cala de Mijas



We zochten de zon op

In drie uur ben je er      
De winters in het zuiden van Spanje zijn zonovergoten en een aanlokkelijk alternatief voor de koude winters in 
Nederland.

Hacienda el Sueño heeft als hacienda een officiële woonbestemming en dat geeft je de keuze 
of je je appartement gaat gebruiken als vakantiebestemming of als woonadres voor jou zelf.

Daarnaast heb je de vrijheid om er voor te kiezen je appartement te verhuren 
via de goede relaties van Hacienda el Sueño, wat een mooi rendement 
kan opleveren.

Wonen, vakantie vieren, beleggen, of een beetje van 
alles, welk scenario je ook kiest, 
wij regelen het graag voor je!



Slechts 15 minuten 
van het vliegveld en 
dicht bij het 12 km 
lange strand

Het hele jaar 
genieten 
van de zon

Wij zijn er elke dag, 
om jou maximaal van 
dienst te kunnen zijn

la cala de Mijas
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Luxe, gemak en zekerheid



Vakantie met rendement 

Je eigen appartement 
met fenomenaal uitzicht 
op zee, bergen of beide

De luxe vakantieappartementen zijn verdeeld over 5 kleinere 
complexen en geschikt voor 2–8 personen. Er zijn diverse typen 
appartementen beschikbaar met 1, 2, 3 of 4 slaapkamers. 

Alle appartementen hebben een balkon of terras, een eigen 
berging en een eigen plek in de ondergrondse parkeergarage.

Ruime indeling en 
luxe inrichting

Meerjarig vast 
rendement mogelijk 
op je Spaanse 
appartement

Kom je wonen 
of vakantie vieren?
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Grootste terrassen
van de streek



Las Lagunas de Mijas, Málaga, Spanje 

Onze vakantiedroom
Prachtig uitgestrekte 
zandstranden aan 
de prachtige 
Middellandse Zee

Dicht bij luxe badplaatsen 
als Málaga, Puerto Banús 
en Marbella

Vlakbij de populairste 
golfbanen van Europa



Onze toplocatie in Las Lagunas de Mijas is een ware Spaanse 
droom. De kust biedt maar liefst 12 kilometer strand en je kunt 
elke dag een ander groot strand of kleine baai uitzoeken. 
Sommige strandjes zijn alleen via een bruggetje of tunneltje te 
bereiken. 

Het charmante dorpje Mijas, ook wel ‘het witte dorp’ genoemd, 
is gebouwd op een rotsplateau met prachtig uitzicht over zee. 
Geniet van de heerlijke terrassen, restaurantjes, mooie parken 
of verken het dorp met de grappige Tuktuks.

Maak je droom waar

España in haar beste vorm
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Van mooiste golfbaan tot luxe jachthaven 

Je bent nooit uitgekeken



In Mijas ligt ook één van de populairste openbare 
golfcomplexen van Europa. Als je nog niet golft is dit complex 
de beste reden om alvast te gaan oefenen.

Ook leuk in de omgeving zijn het grote overdekte 
winkelcentrum Miramar Centro Comercial, het oude centrum 
van Marbella en de luxe jachthaven Puerto Banús. 

De hele streek Andalusië is prachtig en heeft een schat aan 
mooie musea, historische kerken, indrukwekkende kastelen en 
imponerende paleizen die zeker een bezoek waard zijn.

Jij mag kiezen

Waar wil je mee beginnen?
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Compleet woon & vakantieresort 

Het is fijn om op onze hacienda te zijn

Zwembad

Fitnessruimte

Laguna

Conciërge en 24/7 security

Restaurant, terras en café



Wij realiseren alle faciliteiten die je nodig hebt voor een kort of 
langer verblijf in Spanje. Het ontbreekt je aan niets.

Alles is er

Compleet aanbod 
van faciliteiten
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Inclusief exclusieve interieurstyling

Voel je direct thuis



Exclusief en smaakvol 

Toonaangevende styling 
van jouw appartement

Je weet zeker dat we jouw appartement exclusief en smaakvol 
inrichten. Samen met topstylisten hebben we de mooiste 
meubels en accessoires uitgezocht. Je stapt binnen en ademt 
direct de sfeer in van het zonnige Spanje en de aangename 
luxe die past bij jouw leven aan de Spaanse kust.
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De winters in Spanje zijn aangenaam, zonovergoten en een 
aantrekkelijk alternatief als je de vrijheid zoekt. Hacienda el 
Sueño heeft een officiële woonbestemming. Als eigenaar van 
een appartement heb je dus een prachtig scenario in handen 
en kan je van jouw hagelnieuwe appartement aan de Costa 
del Sol je Spaanse woonadres maken. De combinatie met een 
(zomers) verblijf in Nederland is wellicht ideaal.
 
Ook heb je alle vrijheid om te kiezen voor professionele 
verhuur van je appartement. Je profiteert van onze ervaren 
verhuurorganisatie en eventueel een vast rendement op je 
investering. De verhuur verzorgen wij volledig in eigen beheer, 
samen met goede en internationale partners.
 
Dus wonen, vakantie vieren, beleggen of een combinatie.  
Je hebt je vrijheid in eigen handen.

Overwinteren in Spanje 

Vakantie vieren, 
wonen of beleggen
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Een waardevolle investering 

Met rendement uit 
je huuropbrengst

Sinds 1999 ruime ervaring 
in verhuur

Wij regelen alles voor je

Wij werken aan jouw 
Spaanse droom

15



Dagelijks zijn wij 
bereikbaar via:

(+31) 621 128 189
(+34) 744 636 389
hola@dreamhomemarbella.com

www.haciendaelsueno.com
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