
4 slaapkamers Villa - Playa Paraíso -
00380

Woning Type Villa

Locatie Playa Paraíso, Adeje

Zwembad Privaat zwembad

Uitzicht Panorama blik op zee en buur eilanden

Verkoop 1 400 000 € Code 00380

Land 1200m2 Totale grootte 559m2

Terras 220m2 Balkon Ja

Terras Ja Tuin Ja

Garage Ja Parkeerplaats Ja

Keuken Aparten Slaapkamers 4

Badkamers 5 Etage 3

Meubilair Optioneel

Moderne luxe eengezinsvilla in Playa Paraíso, met indrukwekkend panoramisch uitzicht op zee,
559 m2 bebouwde oppervlakte, 220 m2 terrassen en 1.200 m2 perceel.
De villa heeft 3 verdiepingen. De begane grond heeft 1 slaapkamer met en-suite badkamer en
kleedkamer, 1 gastentoilet, aparte keuken en woon-eetkamer vanwaar je via grote glazen
schuifdeuren naar het terras gaat.
Op de tweede verdieping zijn er 3 slaapkamers met elk een badkamer en suite. Vanuit elke
kamer is er toegang via grote glazen schuifdeuren direct naar het gemeenschappelijke terras.
Zowel vanuit de kamers als vanaf het terras heeft u een indrukwekkend panoramisch uitzicht
en een panoramisch uitzicht op het eiland La Gomera tot aan de zee.
In de onderbouw is een garage van 220 m2 met parkeerplaats voor 8 auto’s. In de tuin is er
een zwembad van 50 m2, een pergola, een barbecue en een privé tennisbaan van 306 m2.
Vanuit de kelder waar de garage zich bevindt, naar de bovenverdieping is er een lift. Ideaal
voor mensen met beperkte mobiliteit.
De villa nodigt uit tot wonen in een luxe omgeving. Slechts 1 minuut lopen van restaurants,
bars, supermarkten en bushalte. Het strand ligt op 2 minuten afstand. 5 minuten rijden van de
golfbaan Costa Adeje. 20 minuten rijden van de luchthaven en slechts 10 minuten rijden van
de toeristische centra van Los Cristianos en Las Americas.
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