http://www.eten.es/properties/4A015

3 Bed Villa - Riviera Resort - San Eugenio Adeje - 4A015
Eigenschap type

Vila, Villetta a schiera, Casa

Locatie

San Eugenio Alto, Arona

Woonwijk

Riviera Resort

Zwembad

Privaat zwembad

Uitzicht

Blik op de oceaan, Blik op de bergen, Blik op bergen
en zee, Tuin blik, Panorama blik op zee en buur
eilanden, Blik op zwembad

Verkoop

630 000 €

Gebouwd

286m

Terras

Code

4A015

Bewoonbaar

250m

Ja

Tuin

Ja

Parkplaats

Ja

Keuken

Amerikaanse

Slaapkamers

3

Badkamers

3

Etage

2

Meubilair

Optioneel

2

2

NIEUWE PROMOTIE RIVIERA RESORT !!!!!
Magnificent villas, the last 3 that remain for sale!!!
Adeje is de fijnste area in het zuiden van Tenerife. De toeristische plaats “Costa Adeje” staat
bekend om zijn vele luxe hotels, zijn golfbanen en prachtige stranden. Adeje biedt duizenden
mogelijkheden om te genieten van een fijne leven stijl. Elegante villa’s, winkelcentrum, scholen
en een groot sportcentrum. Het Reina Sofia luchthaven 22 km, de Costa Adeje stranden 2km.
Geniet prachtige zomer weer het hele jaar door. Deze elegante villa beschikt over een moderne
mediterrane stijl dat uw hart sneller zal laten gaan op hetzelfde moment dat je het bezoekt.
Panoramisch uitzicht over het zuidelijke kustgebied van het eiland en de naburige eilanden. De
constructie is voorzien van hoogwaardige materialen met een woonvlakte van 150 m2 op een
niveau. De villa heeft 3slaapkamers en 3 badkamers (de master bedroom en suite). Elke kamer
in het huis en biedt directe toegang tot de tuin of het zwembad en een terras. Dit luxe infinity
zwembad biedt een prachtig uitzicht over de oceaan. De luxe woon complex “Riviera Resort” zal
uit slechts 13 elegante villa’s op een perceel van 5310m2 bestaan. Elke villa zal 400m2 tuin
hebben met infinity pool. Elke villa is voorzien met de pre installatie van airconditioning,
internet en alarm. Zijn luxurios Infinity-Pool biet een heerlijke blik ver de oceaan. Under
construction.
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