Luxe villa op een elite locatie in Costa Adeje

Referentie: 8024C
Plaats: Playa del Duque
Complex: Oasis del Duque
Type: Huis (Villa)
Toestand: Verkocht
Prijs: €2,725,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 4
Badkamers: 4
Perceel: 408 M2
Bebouwd: 348 M2

Gemeenschap: Afgesloten complex
Decor: Gebouwd aan hoge normen, Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, Volledig
Bemeubeld, Luxueus meubilair, Moderne Stijl, Ruime accommodatie, Stijlvolle accommodatie
Buitenkant: Makkelijk te onderhouden tuinen, Garage, Zonnige terrassen
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Prestigieuze Zone, Op loopafstand van het
strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels
Kamers: Kamer met aparte badkamer, Aparte badkamer met douche, Woonkamer met eethoek, TVkamer
Zicht: Zwembad, Zee
Extra: Airconditioning, Vele speciale kenmerken
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Luxe villa op een elite locatie in Costa Adeje
Clear Blue Skies Group SL is vereerd te zijn geselecteerd om deze absoluut prachtige ultramoderne
villa met vier slaapkamers en vier badkamers op het Oasis del Duque-complex in Costa Adeje te
presenteren. Oasis del Duque is misschien wel het mooiste complex van prachtige villa's in het zuiden
van Tenerife, en ligt op slechts een steenworp afstand van zowel het beste strand van Tenerife, Playa
del Duque als het beste en meest luxueuze winkelcentrum van de Canarische Eilanden, Plaza del
Duque.
Het gebied van Oasis del Duque is het epicentrum van Costa Adeje, het superluxe deel van ZuidTenerife waar je het beste van alles kunt vinden, winkels, stranden, hotels, het winkelcentrum Siam en
het Siam Park, uitgeroepen tot het beste waterpretpark van de wereld.
Het pand zelf is onmogelijk te overschatten, het is gewoon luxe gepersonifieerd. Het pand is gebouwd
op drie niveaus, verbonden door een trap en een lift, heeft een eigen beveiligde privé-ingang vanaf de
straat en ligt op een aanzienlijk perceel van 408m². Intern heeft het een totale oppervlakte van 348m²
(inclusief garage van 59m²) en is als volgt verdeeld:
Op de kelderverdieping zijn er twee kamers, momenteel in gebruik als slaapkamers, en twee
badkamers, een garage, een kamer om de zwembaduitrusting en een wasruimte te huisvesten, plus
een fantastische kamer van 44m², momenteel gebruikt als een familie- / bioscoopkamer, totaal 245m² .
Opgemerkt moet worden dat een deel van de interne distributie op dit niveau is uitgevoerd na de
oorspronkelijke build.
Op de begane grond is de mooie en volledig ingerichte keuken en een enorme woonkamer van 36 m²,
die beide direct toegang hebben tot het eerste terras, de tuin en het zwembad, en er is nog een
badkamer en slaapkamer die direct toegang geeft tot het tweede terras. Totale oppervlakte = 73m².
Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met een mooie en suite badkamer met
directe toegang tot het enorme balkon met panoramisch uitzicht vanuit deze prachtige slaapkamer.
Totale oppervlakte -= 30m².
Extern is het gebied bij het zwembad en de tuinen prachtig beplant met palmbomen en exotische
tropische planten, en intern zijn de decoratie en het meubilair zorgvuldig gekozen om de pracht van dit
pand weer te geven.
Kortom, dit is ongetwijfeld een van de beste eigendommen die we in het zuiden van Tenerife hebben
gezien, en de locatie is absoluut A1. Voor meer informatie over dit prachtige pand kunt u contact
opnemen met het nabijgelegen kantoor van Clear Blue Skies Group SL in Fañabé Plaza.
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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