Mooi Penthouse met 3 Slaapkamers en Uitzicht op de Zee
en de Golfbaan

Referentie: 8093
Plaats: Amarilla Golf
Complex: Palm Gardens
Type: Appartement (Penthouse)
Toestand: Verkocht
Prijs: €358,000

Slaapkamers: 3
Badkamers: 2
Bebouwd: 139 M2
Terras: 56 M2

Energie-efficiëntie klasse:

Gemeenschap: Gemeenschappelijke Tuin, Gemeenschappelijk zwembad, Afgesloten complex, Lift,
Goed onderhouden Complex
Decor: Uitstekende staat, Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Moderne
Stijl, Stijlvolle accommodatie
Buitenkant: Balkon, Garage, Dakterras, Zonnige terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Populaire
Urbanisatie, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van
winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Kamer met aparte badkamer, Woonkamer met eethoek, Douche Kamer, Bijkeuken
Zicht: Golf, Bergen, Zee
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Mooi Penthouse met 3 Slaapkamers en Uitzicht op de Zee
en de Golfbaan
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit prachtige penthouse-appartement met geweldig
dakterras op het zeer populaire complex Palm Gardens in Amarilla Golf te presenteren.
Amarilla Golf is een rustige locatie, op slechts tien minuten rijden van de luchthaven Tenerife Zuid en
op ongeveer twintig minuten rijden van de belangrijkste badplaatsen aan de zuidkust, Playa de las
Americas en Los Cristianos. Amarilla Golf is verbonden met de naburige badplaats Golf del Sur, waar
men een breed scala aan cafés, restaurants en winkels kan vinden, naast andere nuttige voorzieningen
in het San Blas-complex en rondom het resort. Ook lokaal is de San Miguel Marina, waar u een groot
aantal jachten en boten kunt zien en meer cafés en restaurants. Deze mooie woning is gelegen in het
omheinde complex van Palm Gardens met een zeer mooi gemeenschappelijk zwembad, uitgestrekte
terrassen en prachtige tuinen.
Dit is een onberispelijk gepresenteerd penthouse-appartement met drie slaapkamers en twee
badkamers, gelegen in een buitengewoon goed onderhouden complex dat uitkijkt over de weelderige
fairways van de Amarilla-golfbaan en verder naar de Atlantische Oceaan. Het pand is als nieuw en
gelegen op de bovenste verdieping, met twee terrassen, dus ongeacht het tijdstip van de dag kan men
genieten van de prachtige zon van Tenerife.
De kwaliteit van dit heerlijke appartement is duidelijk op het moment dat u door de deur loopt, of het
nu een voltijds huis is of als een tweede huis in de zon. Het appartement is aanzienlijk, 139 m² inclusief
de twee terrassen, met een zeer ruime woonkamer die leidt naar het op het westen gelegen terras dat
perfect is om 's avonds te dineren terwijl u de zon ziet ondergaan. In de woonkamer is er een grote
eethoek die ook een terras heeft; ideaal voor ontbijt en lunch. Dit terras is ook direct toegankelijk
vanuit de keuken, deze is groot, volledig uitgerust en onafhankelijk van andere kamers en heeft een
zeer nuttige bijkeuken. Het pand beschikt over drie tweepersoonsslaapkamers, de hoofdslaapkamer
heeft een dressing / inbouwkast en een en-suite badkamer, en de andere twee slaapkamers delen het
gebruik van een familiebadkamer. Het pièce de résistance moet echter het enorme dakterras zijn dat
volledig privé is en een fantastisch uitzicht heeft over de golfbaan.
Extern beschikt het pand over een privégarage van 44 m² in de ondergrondse gemeenschappelijke
garage met lift. De woning wordt volledig gemeubileerd verkocht en moet worden gezien om
gewaardeerd te worden, en wordt sterk aanbevolen door Clear Blue Skies Group SL. Neem voor meer
informatie en bezichtiging contact op met ons kantoor 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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