Luxe villa in aanbouw met privé zwembad

Referentie: 8097
Plaats: San Eugenio Alto
Type: Huis (Villa)
Toestand: Te koop
Prijs: €2,200,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 4
Badkamers: 4
Bebouwd: 434 M2
Terras: 89 M2

Decor: Luxueus meubilair, Moderne Stijl, Recent gebouwd
Buitenkant: Privaat zwembad, Zonnige terrassen
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Prestigieuze Zone, Residentiële locatie
Kamers: Bijkeuken
Zicht: Bergen, Zee
Extra: Ingebouwde airconditioning
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Luxe villa in aanbouw met privé zwembad
Clear Blue Skies Group SL presenteert met veel plezier deze exclusieve ontwikkeling van gloednieuwe
luxe vrijstaande villa's in San Eugenio Alto, Costa Adeje.
Deze fraaie woningen worden over drie verdiepingen gebouwd naar een modern design, met
eigentijdse strakke lijnen en een overvloed aan beglazing. Elke kamer heeft zijn eigen zwembad en
beveiligde ondergrondse garages voor meerdere auto's. Dankzij de iets verhoogde ligging profiteren
deze woningen van prachtige vergezichten over de oceaan en de bergen.
De woonkamer op de begane grond biedt plaats aan de grote open woonkamer, keuken en eetkamer,
een aparte bijkeuken (met een eigen toegang tot het zijterras) en een tweepersoonsslaapkamer met
ensuite badkamer met douche. De slaap- en woonruimtes zullen genieten van moderne beglazing van
vloer tot plafond met glazen schuifdeuren die toegang bieden tot het privéterras bij het zwembad en
de tuinen.
Boven zijn er nog drie tweepersoonsslaapkamers met kamerhoge beglazing en toegang tot de
bovenste balkonterrassen. Elke slaapkamer heeft een eigen badkamer of doucheruimte, en twee van
de slaapkamers hebben inbouwkasten.
San Eugenio Alto ligt op slechts een korte wandeling bergopwaarts van Puerto Colon en San Eugenio
Bajo. Er is een overvloed aan attracties en voorzieningen voor de deur, van bars en restaurants tot
winkelcentra, stranden, bioscoop en sportfaciliteiten. Met name het beroemde Siam Park, Siam Mall en
Aqualand-bezoekersattracties liggen op korte loopafstand of slechts een paar minuten rijden. De
snelweg TF1 is gemakkelijk bereikbaar vanaf San Eugenio Alto, zodat u het hele eiland met de auto
kunt verkennen.
Dit is een zeer zeldzame kans om een gloednieuw eigendom van zo'n hoog kaliber te kopen in deze
gewilde woonwijk van Tenerife. Clear Blue Skies Group SL raadt aan om vroeg navraag te doen,
aangezien er slechts twee units beschikbaar zijn en deze zeker snel zullen verkopen. Prijzen vanaf
2.200.000€ Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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