Nieuwe promotie van luxe villa's op een fantastische
locatie

Referentie: 7105
Plaats: Abama Golf
Complex: Villas del Tenis
Type: Huis (Villa)
Toestand: Te koop
Prijs: €2,035,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 3
Badkamers: 3
Perceel: 430 M2
Bebouwd: 269 M2
Terras: 60 M2

Gemeenschap: 24u Receptie, Area voor kinderen, Kinderzwembad, Gemeenschappelijke Tuin,
Gemeenschappelijke fitness, Gemeenschappelijk zwembad, Speelkamer, Verwarmd buitenzwembad,
Uitrusting voor sport, Tennisbaan, Goed onderhouden Complex
Decor: Gebouwd aan hoge normen, Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, Luxueus meubilair,
Moderne Stijl, Ruime accommodatie, Stijlvolle accommodatie
Buitenkant: Garage, Tuin, Veranda, Privaat zwembad, Diverse Terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Prestigieuze Zone, Rustige ligging
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette, Kleedkamer, Kamer met aparte badkamer, Woonkamer
met open haard, Opslagruimte
Zicht: Kust, Tuin, Golf, Bergen, Panorama, Zwembad, Zee
Extra: Keramische kookplaat, Vaatwasser, Eigendom voor investering, Magnetron, Oven, Wasmachine

0034 922 717 779 • info@clearbluetenerife.com • www.tenerifeimmo.be

Nieuwe promotie van luxe villa's op een fantastische
locatie
Guia de Isora, gelegen aan de zonnige zuidwestkust van Tenerife, is de thuisbasis van de exclusieve
vakantie- en woonbestemming Abama Resort. Dit afgelegen paradijs van 400 hectare is een wereld
verwijderd van de drukte van de drukke toeristische gebieden van Tenerife en biedt een levensstijl van
pure luxe en rust in een werkelijk magische omgeving. Het resort is een architectonisch meesterwerk,
met een combinatie van prachtige elementen die allemaal in perfecte harmonie werken. Het imposante
5* Ritz Carlton Abama Hotel staat majestueus op de klif met uitzicht op de oceaan, met zijn twaalf
restaurants en bars (twee Michelin-sterrenrestaurants), een weelderige spa en nog veel meer speciale
functies. Aangrenzend is er een afgelegen zandstrand met bar-restaurant. De rest van het resort is
gewijd aan de 18-holes golfbaan van wereldklasse van het resort, met de verschillende woningen van
Abama, idyllisch genesteld tussen de fairways.
Villas de Tenis is een exclusieve collectie van twaalf prachtige vrijstaande woningen, elk met een
eigen pooldeck. De ontwikkeling biedt compromisloze normen van luxe en kwaliteit, hoge niveaus van
privacy en de meest adembenemende uitzichten. Grenzend aan de Annabel Croft Tennis Academy,
omringd door de schitterende golfbaan Dave Thomas, zal Villas del Tenis een beroep doen op diegenen
die het beste van het beste eisen. Deze eigendommen bevinden zich in de nabijheid van de investering
van € 14 miljoen in "Plaza Abama"; een ongelooflijke ontmoetings-, eet- en commerciële hub
ontworpen door bekroonde architecten en interieurontwerpers, die eind 2022 voltooid moet zijn.
Deze luxe villa's zijn gebouwd over twee verdiepingen, met een inpandige garage op de begane grond
voor ultiem gemak. Op de begane grond bevindt zich ook de open woonkamer / keuken / eetkamer met
een volledig glazen voorgevel die uitkomt op een prachtig terras met privézwembad en tuinen. Een van
de tweepersoonsslaapkamers van het pand bevindt zich op dit niveau van het pand en beschikt ook
over kamerhoge beglazing die uitkomt op het terras bij het zwembad, een en-suite badkamer en
inbouwkasten. Op de bovenste verdieping van dit mooie huis vinden we twee identieke
tweepersoonskamers in suite-stijl met extravagante kleedruimtes en en-suite badkamers. Deze
slaapkamers zetten het heldere, lichte thema van de villa voort, omdat ze aan de voorzijde volledig
beglaasd zijn en uitkomen op het bovenste balkonterras. Het panoramische uitzicht op zee vanuit de
villa's is fantastisch en moet u gezien hebben om gewaardeerd te worden.
Neem contact op met Clear Blue Skies Group SL voor meer informatie of om een inspectie te regelen.
*Afbeeldingen zijn representatief, indelingen en afwerkingen kunnen variëren
Disclaimer: het materiaal in deze presentatie is gebaseerd op informatie die is verstrekt door derden waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn, maar we
kunnen niet garanderen dat het volledig of 100% nauwkeurig is, dus er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Potentiële kopers wordt geadviseerd
om met betrekking tot dergelijke zaken passend juridisch advies in te winnen.
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