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OMSCHRIJVING

Luxe villa met 3 slaapkamers, designinterieur en toegang
tot de beste faciliteiten, te koop in Tenerife.
Deze prachtige woning maakt deel uit van een uitzonderlijke ontwikkeling op het
prachtige eiland Tenerife. Vlak voor de kust van Noord-Afrika staan de Canarische
eilanden bekend om hun uitstekende klimaat het hele jaar door en de prachtige
natuurlijke schoonheid.
Ontworpen door de beroemde architecten Virgilio Gutierrez Herreros en Eustaquio
Martínez García, wordt de villa volledig uitgerust en ingericht aangeboden, en biedt
het gevoel van een verblijf in een luxehotel.
Deze villa biedt 265 m² aan accommodatie verdeeld over 2 niveaus. Op de begane
grond vinden we de ruime woonkamer en open, volledig uitgeruste woonkeuken. Er is
1 slaapkamer op deze verdieping plus een badkamer en een kleedkamer. Een
praktische wasruimte completeert dit niveau. De 3 overige slaapkamers met hun
bijbehorende badkamers en kleedkamers vormen de eerste verdieping. Buitenruimte
is even indrukwekkend met uitgestrekte terrassen om te dineren en te genieten van
de zon plus een mooi zwembad. De villa heeft ook een opslagruimte en een
parkeerplaats.
Bewoners hebben toegang tot de privéclub met een fitnessruimte, een restaurant en
een zwembad om een ontspannen en comfortabele levensstijl aan te vullen.
Eigenaren kunnen gedurende 6 maanden van het jaar in hun woning verblijven,
gedurende de rest van het jaar zal het pand aan toeristen worden verhuurd. Er is ook
de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma dat de
mogelijkheid biedt om hun villa in te wisselen voor een woning in een ander resort.
Merk op dat de prijs exclusief IGIC (6,5%) is. Einddatum juni 2020.
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Terras, Tuin, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Exterior, Nieuwbouw,
Uitzicht, Verwarming
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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