Ruime woning met één slaapkamer met prachtig uitzicht
op zee en de jachthaven

Referentie: 8204
Plaats: San Eugenio Bajo
Complex: Club Atlantis
Type: Huis (Bungalow)
Toestand: Te koop
Prijs: €385,000

Slaapkamers: 1
Badkamers: 1
Bebouwd: 68 M2
Terras: 13 M2
Etage: Ground

Energie-efficiëntie klasse:

Gemeenschap: 24u Receptie, Kinderzwembad, Gemeenschappelijke Tuin, Verwarmd
buitenzwembad, Goed onderhouden Complex
Decor: Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld
Buitenkant: Balkon, Tuin, Terras
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Op loopafstand van het strand, Op
loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette, Woonkamer met eethoek
Zicht: Kust, Bergen, Zee
Extra: Ventilator aan het plafond
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Ruime woning met één slaapkamer met prachtig uitzicht
op zee en de jachthaven
Clear Blue Skies Group SL is verheugd deze woning met één slaapkamer en één badkamer aan te
bieden op het zeer gewilde eerstelijns Club Atlantis-complex in Puerto Colon.
Puerto Colon, is een van de hotspots van het zuiden van Tenerife, gelegen naast Playa de las Americas
in Costa Adeje. Hier vindt u een hele reeks boten, van kleine pleziervaartuigen tot zeegaande jachten,
plus het is de thuisbasis van vele catamarans en andere pleziervaartuigen die dagelijks tussen de
walvissen en dolfijnen varen tussen Tenerife en het naburige eiland La Gomera. Alle faciliteiten van het
zuiden van Tenerife zoals golf, tennis en natuurlijk allerlei watersporten zijn binnen handbereik. De
snelweg TF1 ligt op slechts een paar minuten afstand en de luchthaven Tenerife Zuid ligt op ongeveer
twintig minuten afstand.
Club Atlantis is ongetwijfeld een van de meest gewaardeerde complexen in de regio Costa Adeje, en
het is gemakkelijk in te zien waarom. Dit project, gelegen op een grote, verhoogde locatie met uitzicht
op de jachthaven van Puerto Colon, de boulevard en het aangrenzende strand, is de perfecte plek om
te genieten van het beste van de levensstijl van zon, zee en strand op Tenerife. Dit omheinde complex
biedt twee gemeenschappelijke zwembaden (waarvan één verwarmd tijdens de iets koelere
wintermaanden) en een mooie poolbar.
Deze duplex bungalow met één slaapkamer biedt een zeldzame kans om te kopen in dit gewilde
complex. Het pand is verdeeld over twee verdiepingen, in een "ondersteboven" configuratie, waarbij
optimaal gebruik wordt gemaakt van het adembenemende uitzicht op zee vanaf de bovenverdieping
waar we het woongedeelte vinden, en gebruikmakend van de privacy van de benedenverdieping die de
slaapkamer herbergt. Bij het betreden van het pand vanuit het complex is er een kleine hal die leidt
naar de ruime woon / eetkamer met een halfopen keuken en toegang via openslaande deuren naar het
balkon. Het balkon heeft een uitschuifbare zonnekap en biedt de ideale plek om te ontspannen en te
genieten van de zonsondergang en natuurlijk het prachtige uitzicht op zee en de jachthaven. Een trap
leidt naar het lagere niveau en hier vindt u een ruime badkamer met bad en douche en een grote
slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en inbouwkasten. Daarnaast is het overdekte terras
omheind om af en toe een slaapgedeelte voor kinderen te bieden of een zitkamer die uitkomt op de
privétuin, perfect om te zonnebaden. Ook inbegrepen in de prijs is een afsluitbare afgesloten garage
voor één auto.
Bezichtiging wordt ten zeerste aanbevolen door Clear Blue Skies Group SL om dit geweldige pand op
zijn fantastische locatie te waarderen, dat volledig gemeubileerd te koop wordt aangeboden. Neem
contact op met ons nabijgelegen vriendelijke Fañabé Plaza-kantoor voor meer informatie of om een
bezoek 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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