Volledig gerenoveerde vrijstaande villa met privézwembad

Referentie: 8221
Plaats: Chayofa
Type: Huis (Villa)
Toestand: Te koop
Prijs: €950,000

Slaapkamers: 5
Badkamers: 5
Toiletten: 1
Perceel: 430 M2
Bebouwd: 194 M2

Energie-efficiëntie klasse:

Decor: Uitstekende staat, Moderne Stijl, Gerenoveerd, Ruime accommodatie
Buitenkant: Overdekt terras, Makkelijk te onderhouden tuinen, Privaat zwembad, Zonnige terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Tennis, Populaire Urbanisatie, Op loopafstand van de restaurants
Kamers: Kamer met aparte badkamer, Aparte badkamer met douche, Woonkamer met eethoek, TVkamer, Bijkeuken
Zicht: Bergen, Zee
Extra: Airconditioning
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Volledig gerenoveerde vrijstaande villa met privézwembad
Clear Blue Skies Group SL heeft veel plezier om deze zeer aantrekkelijke vrijstaande totaal
gerenoveerde villa in Chayofa op de open markt in Tenerife te brengen. Deze ruime woning beslaat een
perceel van 430m² en is gelegen in deze rustige gewilde omgeving in het zuiden van Tenerife.
Chayofa is een lieflijk klein Canarisch dorp op slechts vijf minuten rijden (3 km) van Los Cristianos en
Playa de las Americas, en de nabijheid van de snelweg TF1 betekent dat het slechts twintig minuten
rijden is naar de luchthaven Tenerife Zuid en het is ook vlakbij de fantastische winkelcentra, bars en
restaurants van Costa Adeje. Chayofa heeft vele lokale attracties, waaronder het Jungle Park,
tennisbanen en een aantal winkels, chique bars en restaurants, en ligt dicht bij andere steden, namelijk
Valle de San Lorenzo en Cabo Blanco, de locatie van de grootste Engelse taalschool in het zuiden van
Tenerife.
De moderne en lichte bovenverdieping is het belangrijkste woongedeelte met prachtig uitzicht op zee
en de bergen, en met openslaande deuren naar het bovenste terras, met zijn fantastische terras
rondom. Aangrenzend vindt u de onafhankelijke volledig ingerichte en uitgeruste keuken, en naast de
woonkamer de hoofdslaapkamer met kleedkamer en en-suite badkamer. Daarnaast vindt u de tweede
slaapkamer met en-suite badkamer met douche en inbouwkasten die ook direct toegang geeft tot het
terras, en de interne trap naar het lagere niveau.
Het lagere niveau bevat vier verschillende kamers, waarvan er drie normaal gesproken slaapkamers
zijn met een eigen badkamer, hoewel u deze ook voor andere doeleinden kunt gebruiken, zoals een
gymzaal of een bioscoopzaal. Naast dit alles is er een aangewezen tv / zitkamer en bijkeuken. Al deze
kamers komen uit op het gedeeltelijk overdekte terras waar u het zwembad en tal van plaatsen vindt
die geschikt zijn om te zonnebaden of te dineren "al fresco".
Deze fantastische villa is een geweldige kans om een modern pand te kopen met off-road parking,
meerdere zonnige terrassen, airconditioning in de woonkamer en slaapkamers, gemakkelijk te
onderhouden tuinen en met een privézwembad en ligweide, perfect om het hele jaar door van te
genieten. fantastisch klimaat op Tenerife.
Clear Blue Skies Group SL is van mening dat dit een zeer aantrekkelijke woning is die veel
belangstelling zal trekken, dus het bekijken van deze prachtige woning wordt ten zeerste aanbevolen.
Neem contact op met ons Fañabé-kantoor voor meer informatie en om bezichtigingsafspraken te
maken.
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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