Luxe appartement met 1 slaapkamer in high-end
vakantieresort

Referentie: 8077
Plaats: Playa del Duque
Complex: Baobab Domains
Type: Appartement (Penthouse)
Toestand: Te koop
Prijs: €598,000

Slaapkamers: 1
Badkamers: 1
Bebouwd: 64 M2
Terras: 32 M2
Etage: 6

Energie-efficiëntie klasse:

Gemeenschap: 24u Receptie, Gemeenschappelijk zwembad
Decor: Gebouwd aan hoge normen, Volledig uitgeruste keuken, Ingemaakte kleerkasten, Volledig
Bemeubeld, Luxueus meubilair, Stijlvolle accommodatie, Smaakvol ingericht
Buitenkant: Privaat terras
Lokatie: Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van
winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Zicht: Strand, Kust, Zee, Stad
Extra: 24H veligheidssysteem, Airconditioning
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Luxe appartement met 1 slaapkamer in high-end
vakantieresort
Het is met groot genoegen dat Clear Blue Skies Group SL dit prachtige, ultramoderne appartement met
één slaapkamer presenteert in het zeer exclusieve Baobab Suites-complex, in het Del Duque-gebied
van Costa Adeje.
Costa Adeje is het belangrijkste gebied in het zuiden van Tenerife, met een overvloed aan 5-sterren
alles. Het heeft een prachtig goudkleurig zandstrand, Playa del Duque, het meest exclusieve
winkelcentrum van Tenerife, Plaza del Duque en tal van prachtige winkels, hotels, restaurants en
chique bars. Dicht bij de snelweg TF1, de luchthaven Tenerife Zuid ligt op 20 minuten rijden en de
badplaatsen Playa de las Americas en Los Cristianos zijn vlakbij. Allerlei sportieve activiteiten zijn
mogelijk, met name watersporten, en er zijn verschillende topgolfbanen in de buurt.
Baobab Suites is een prachtig beveiligd complex, op een verhoogde positie dicht bij het Del Duquestrand, en heeft alle functies die u mag verwachten van een resort van deze categorie; vier
zwembaden, een strandbar, drie kwaliteitsrestaurants en veel plekken om te zonnebaden en te
ontspannen.
Dit prachtige, nieuw gebouwde appartement met airconditioning is volledig uitgerust, klaar voor
gebruik en volledig gemeubileerd. Het bestaat uit een open woon-eetkamer-keuken die een geweldige
ruimte is met een strak keukengedeelte met discrete units, kookeiland en slim geïntegreerde
plafondafzuiging. Er is een ruime en comfortabele zithoek en openslaande deuren van vloer tot plafond
lopen over de volledige lengte van de muur, wat betekent dat de kamer wordt overspoeld met
natuurlijk licht en dat zowel buiten als binnen leven verzekerd is. Het appartement van 64m² is groter
dan de meeste appartementen met twee slaapkamers en beschikt over een koele, ruime slaapkamer
met inbouwkasten en een complete badkamer met zowel een bad als een inloopdouche.
Extern heeft dit prachtige pand een zonnig terras van 32 m² met ruimte om te eten en te ontspannen,
en is het perfect voor de zonaanbidder, maar met drie individuele zonneschermen is schaduw indien
nodig ook gegarandeerd. Het uitzicht vanaf het terras is ongeëvenaard en strekt zich uit over de
zwembaden, de kust van Costa Adeje en over de Atlantische Oceaan, zover het oog reikt.
Dit is een adembenemend mooie woning, geschikt voor een uiterst veeleisende koper. Een geweldig
vakantiehuis met de mogelijkheid om via de receptie van het hotel te verhuren om een inkomen te
genereren, inderdaad het perfecte vakantiehuis en investeringsmogelijkheid. Neem contact op met
Clear Blue Skies Group SL in ons nabijgelegen kantoor in Fañabé Plaza om een vroege afspraak te
maken voor bezichtiging.
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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