Prachtige villa met zwembad, wijngaard en perceel van 5
hectare

Referentie: 8177C
Plaats: Arona
Type: Huis (Villa)
Toestand: Verkocht
Prijs: €2,750,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 5
Badkamers: 6
Perceel: 20000 M2
Bebouwd: 500 M2
Etage: 1

Decor: Gebouwd aan hoge normen, Volledig uitgeruste keuken, Ingemaakte kasten, Ingemaakte
kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Luxueus meubilair, Ruime accommodatie, Stijlvolle accommodatie,
Smaakvol ingericht
Buitenkant: BBQ Ruimte, Binnenplaats, Fruitbomen, Garage, Tuin, Privaat zwembad, Subtropische
tuinen, Zonnige terrassen, Zwembad, Terras, Groetentuin
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Prestigieuze Zone, Rustige ligging, Afgelegen eigendom, Zeer
goede bereikbaarheid
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette, Guest House, Opslagruimte, Wijnkelder
Zicht: Bergen, Panorama, Zee
Extra: Airconditioning, Ideaal Familie huis
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Prachtige villa met zwembad, wijngaard en perceel van 5
hectare
Clear Blue Skies Group SL is vereerd te zijn geselecteerd om dit prachtige pand te presenteren aan de
vastgoedmarkt van Tenerife, die zoveel unieke kenmerken heeft, dat het moeilijk is om te weten waar
te beginnen. Fenomenaal, ostentatief, prachtig, magisch, woorden kunnen deze fantastische villa niet
beschrijven.
Deze geweldige villa ligt op een verhoogde positie in Arona, in de buurt van de snelweg TF1 en op
slechts een korte afstand van de grote badplaatsen aan de zuidkust, Los Cristianos, Playa de las
Americas, Costa Adeje en de luchthaven Tenerife Zuid.
Kortom, dit prachtige pand bestaat uit een enorme woonkamer en een open keuken in Amerikaanse
stijl, vier slaapkamers, vier badkamers, een bioscoop met het nieuwste geluidssysteem en een
wijnkelder. Extern is er een apart gasten- of personeelsbezit, een verwarmd zwembad met elektrische
afdekking en een buitenhaard. Deze fantastische villa ligt op een fantastisch perceel van bijna 20.000
m² met een wijngaard en enorme terrassen en tropische tuinen. Er is zelfs een ruimte gereserveerd
voor de aanleg van een privétennisbaan.
Oorspronkelijk gebouwd in 1989 door de gewaardeerde architect Jost Peikert, werd het volledig
opnieuw ontworpen in 2021, en vanwege de enigszins verhoogde ligging biedt het een prachtig uitzicht
vanaf de luchthaven Tenerife Zuid tot aan Playa de las Americas. Het belangrijkste woongedeelte
vormt een groot deel van deze gelijkvloerse villa met woon- en eetgedeeltes en een fantastische
keuken in Amerikaanse stijl met aparte wasruimte. De vier slaapkamers hebben elk een en-suite
badkamer en grote ramen voor maximale lichtinval. Daarnaast is er een professionele bioscoop met
airconditioning, zeven luxe lederen fauteuils, een Onkyo 7.1-geluidssysteem en een Samsung 82-inch
(207 cm) 4K UHD QLED-tv.
Grenzend aan het hoofdgebouw is er nog een huis, ook volledig gerenoveerd, met slaapkamer,
badkamer en keuken en terras met BBQ. De tuinen zijn gewoon geweldig. Wijngaarden, die vroeger de
druiven leverden waarmee de toenmalige eigenaren hun eigen wijn maakten, het lavendelveld, de
vogelvolière, enorme gebieden met tropische planten en bomen. Er is zelfs de mogelijkheid om een
tennisbaan of iets dergelijks aan te leggen.
Zoals eerder vermeld, zijn woorden gewoon niet genoeg om dit prachtige project te beschrijven, dit is
het pand met absoluut, 100% alles. Nu krijgen we de opdracht om te adviseren dat deze woning moet
worden verlaagd van 2.975.000 euro naar 2.750.000 euro, een korting van maar liefst 225.000 euro!
Als deze woning binnen uw budget past, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Clear Blue
Skies Group SL op ons Fañabé Plaza-kantoor.
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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