Mooi ruim huis met vier slaapkamers en panoramisch
uitzicht

Referentie: 8169C
Plaats: Torviscas Alto
Complex: Balcon del Atlantico
Type: Huis (Rijhuis)
Toestand: Teruggetrokken
Prijs: €472,500

Slaapkamers: 4
Badkamers: 2
Bebouwd: 118 M2
Terras: 33 M2
Etage: 2

Energie-efficiëntie klasse:

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad
Decor: Volledig uitgeruste keuken, Ingemaakte kleerkasten, Karaktervol, Houten balken
Buitenkant: Garage
Lokatie: Gunstig gelegen nabij scholen, Gunstig gelegen nabij Tennis, Populaire Urbanisatie,
Prestigieuze Zone, Residentiële locatie
Kamers: Opslagruimte
Zicht: Kust, Bergen, Zee, Stad
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Mooi ruim huis met vier slaapkamers en panoramisch
uitzicht
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit fijne, ruime geschakelde huis met vier slaapkamers in
Balcón del Atlántico op de vastgoedmarkt in Tenerife te introduceren.
Balcón del Atlántico, gelegen op de heuvel in Torviscas Alto, is een prachtig wooncomplex met een
mooi gemeenschappelijk zwembad en faciliteiten met uitzicht op de kust van Costa Adeje, de bergen
en over de oceaan naar het dichtstbijzijnde naburige eiland La Gomera. Direct voor de deur vindt u een
selectie van onafhankelijke bedrijven, waaronder een gezellige bar, een minimarkt, een pizzeria en een
schoonheidssalon. Torviscas Alto ligt op slechts een korte loopafstand van het complex en biedt ook
een scala aan voorzieningen, waaronder de winkelcentra Cosmos en Gran Sur, die samen een spa en
een fitnessruimte, een bioscoop met meerdere zalen en een grote verscheidenheid aan winkels en
bedrijven bieden, en er is ook een geweldige tennisclub, een zeer gerespecteerde internationale school
en een prachtig gemeentelijk recreatiepark in de buurt. De snelweg TF1 ligt op slechts een paar
minuten rijden, dus de zuidelijke luchthaven van Tenerife kan in minder dan twintig minuten worden
bereikt.
Balcón del Atlántico is een zeer populair en goed onderhouden laagbouwcomplex. Het complex is
omheind en beveiligd en heeft voldoende parkeergelegenheid op straat, plus twee zwembaden en
terrassen, ideaal om te zonnebaden in het heerlijke Canarische klimaat.
Deze ruime eengezinswoning biedt woonoppervlakte verdeeld over drie woonlagen. Het ruime
souterrain biedt voldoende parkeergelegenheid en voldoende ruimte voor opslag. Op de begane grond
is er een aparte keuken ingericht in een unieke rustieke stijl, een lichte en zeer ruime woon-eetkamer
die uitkomt op een terras, een doucheruimte en een kleinere slaapkamer die ook als kantoor kan
worden gebruikt.
Op de bovenste verdieping zijn er drie tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde kasten, de master
met toegang tot een terras en een familiebadkamer met hoekjacuzzi. Vanaf beide terrassen kunt u
genieten van het prachtige uitzicht op deze verhoogde ligging en met name het bovenste terras biedt
een panoramisch uitzicht over de kust en de oceaan en zelfs naar het naburige eiland La Gomera.
Dit zou een prima familiehuis zijn, of een prachtig beveiligd vakantieverblijf, dus neem contact op met
Clear Blue Skies Group SL voor meer informatie, of om een bezichtiging van dit prachtige huis in een
van de meest gewilde woonwijken van Tenerife te regelen.
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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