Hoekhuis met vijf slaapkamers en een prachtig uitzicht op
zee

Referentie: 8226
Plaats: San Eugenio Alto
Complex: Ocean View
Type: Huis (Stadshuis)
Toestand: Te koop
Prijs: €575,000

Slaapkamers: 5
Badkamers: 4
Bebouwd: 130 M2
Terras: 56 M2

Energie-efficiëntie klasse:

Gemeenschap: Afgesloten complex
Decor: Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Ruime accommodatie, Houten Vloeren
Buitenkant: Balkon, Garage, Zonnige terrassen
Lokatie: Zone voor paardensport, Populaire Urbanisatie, Prestigieuze Zone, Rustige ligging,
Residentiële locatie, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels
Kamers: Eethoek, Kamer met aparte badkamer, Aparte badkamer met douche, Keuken met eethoek,
Salon, Douche Kamer, Opslagruimte, Bijkeuken
Zicht: Kust, Bergen, Zee
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Hoekhuis met vijf slaapkamers en een prachtig uitzicht op
zee
Clear Blue Skies Group SL is verheugd dit herenhuis met vijf slaapkamers aan te bieden in de gated
community van Ocean View in San Eugenio Alto in Costa Adeje.
San Eugenio Alto ligt aan de ene kant boven Costa Adeje en aan de andere kant boven Playa de las
Americas en is de thuisbasis van vele prachtige villa's van miljoenen euro's. Het is het verhoogde
gebied boven de snelweg TF1 en biedt vrijwel elk onroerend goed in dit gebied het meest
verbazingwekkende panoramische uitzicht op zee, maar ligt op slechts een paar minuten afstand van
de prachtige stranden, winkelcentra en restaurants van Costa Adeje en de bars en nachtleven van
Playa de las Americas en Los Cristianos, de belangrijkste badplaatsen aan de zuidkust. Er is ook
gemakkelijke toegang tot de belangrijkste waterpretparken van Tenerife, Siam Park en Aqualand en de
nabijheid van de snelweg TF1 betekent dat de luchthaven Tenerife Zuid op slechts twintig minuten
rijden ligt.
Dit herenhuis is verdeeld over twee verdiepingen met een grote garage (ongeveer 100 m²) eronder en
is slim herverdeeld om het meeste uit de woonkamer te halen. Het bevindt zich aan de bovenkant van
het Ocean View-complex, dicht bij de hoofdingang en een eigen trap brengt u naar de begane grond,
waar u een handige bijkeuken vindt en bij binnenkomst een hal en trap naar de bovenste verdieping.
Boven vindt u de ruime hoofdslaapkamer met inbouwkasten met spiegel, en-suite badkamer en een
eigen terras met een ongelooflijk uitzicht op zee, de bergen, de kust en de mogelijkheid om die
prachtige zonsondergangen op Tenerife te zien over de Atlantische Oceaan en het nabijgelegen eiland
La Gomera. Op dit niveau is er ook nog een slaapkamer en badkamer.
Het lagere niveau bestaat uit twee slaapkamers met eigen badkamer, waarvan één momenteel wordt
gebruikt als kantoor en een extra slaapkamer met inbouwkasten, een goed geproportioneerde
woonkamer, eetkamer en een volledig ingerichte en uitgeruste keuken met compact terras met
prachtig uitzicht op zee . Dit goed gepresenteerde huis heeft overal houten vloeren en de meeste
meubels van hoge kwaliteit zijn inbegrepen en zouden ideaal zijn als een gezinswoning of een prachtig
vakantiehuis in een beveiligd complex.
Clear Blue Skies Group SL beveelt dit fantastische pand ten zeerste aan, neem contact op met ons
nabijgelegen kantoor in Fañabé Plaza voor meer informatie en om afspraken te maken om het te
bekijken.
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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