Luxe Frontline Hoekduplex met Fantastisch 360° Uitzicht

Referentie: 8180C
Plaats: Palm Mar
Complex: Bahia de los Menceyes
Type: Appartement (Penthouse)
Toestand: Te koop
Prijs: Prijs op aanvraag
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 3
Badkamers: 3
Toiletten: 1
Bebouwd: 156 M2
Terras: 129 M2

Gemeenschap: Gemeenschappelijke Tuin, Afgesloten complex, Verwarmd buitenzwembad, Lift, Goed
onderhouden Complex
Decor: Gebouwd aan hoge normen, Volledig uitgeruste keuken, Uitstekende staat, Ingemaakte
kleerkasten, Uitstekende staat, Luxueus meubilair, Marmeren vloeren, Ruime accommodatie, Stijlvolle
accommodatie, Smaakvol ingericht
Buitenkant: Balkon, Overdekt terras, Privaat terras, Zonnige terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Voorzieningen in de buurt, Op loopafstand van het strand, Op
loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Kleedkamer, Kamer met aparte badkamer, Aparte badkamer met douche, Solarium,
Bijkeuken
Zicht: Panorama, Zee
Extra: Airconditioning, Dubbele beglazing, Vele speciale kenmerken, Water Filter
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Luxe Frontline Hoekduplex met Fantastisch 360° Uitzicht
Clear Blue Skies Group SL heeft veel plezier met het te koop aanbieden van dit uiterst luxueuze duplex
penthouse op slechts een paar meter van de oceaan, in de exclusieve ontwikkeling Bahia de Los
Menceyes in Palm Mar, Tenerife.
Bahía de los Menceyes, Fase IV, is omheind en goed onderhouden, beschikt over een verwarmd
zwembad en gevestigde subtropische tuinen, allemaal op loopafstand van bars, winkels, restaurants en
andere lokale voorzieningen, naast een kiezelstrand met zijn beroemde chillout-strandbar op de
waterkant.
Dit ongelooflijk stijlvolle pand is een van de tien in het gebouw en is verdeeld over twee ruime
verdiepingen, volledig gemeubileerd en biedt een aantal van de meest ongelooflijke panoramische
uitzichten op zee en de bergen die in het hele resort beschikbaar zijn. Het lagere niveau van het pand
bestaat uit een indrukwekkende open woon- / eetkamer met een semi-aparte keuken, twee
slaapkamers met inbouwkasten, luxe en-suite badkamers, een gastentoilet en een bijkeuken. De
moderne keuken is uitgerust met Italiaanse kasten van hoge kwaliteit, hoogwaardige
inbouwapparatuur en Silestone-werkbladen, en een halve muuropening naar de eetkamer die de layout een open en luchtige uitstraling geeft. Op dit niveau zijn twee terrassen, een is toegankelijk vanuit
de woonkamer via twee openslaande deuren, plus een andere vanuit een van de slaapkamers. De
bovenverdieping herbergt de master suite met kleedkamer, elegante badkamer en toegang tot het
solarium met zijn buitenkeuken en pergola plus een aangrenzend privéterras. Veel bijzondere
voorzieningen zoals airconditioning, waterontkalker, aluminium ramen met dubbel glas, marmeren
vloeren en een afgesloten garage van 55m².
Palm Mar is een unieke enclave, met een grote met palmbomen omzoomde toegangsweg die naar
deze verborgen schat leidt. Gelegen tussen twee natuurgebieden, is deze overwegend woonwijk goed
bereikbaar met een bloeiende selectie van hoogwaardige bars, restaurants, winkels en allerlei soorten
kleine bedrijven.
Onberispelijke turn-key woning voor de veeleisende koper, Clear Blue Skies Group SL raadt aan om
deze woning vroeg te bekijken om de kwaliteit van de accommodatie en de benijdenswaardige locatie
te waarderen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging in te
plannen.
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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