HET PROJECT

Colinas de
los
Menceyes
Colinas de los Menceyes bestaat uit 128 luxe appartementen gelegen in
een unieke omgeving en grenzend aan het natuurgebied met
adembenemende zichten over het vulkanisch landschap.
Colinas de los Menceyes zal ontwikkeld worden in 2 bouwfases van elk
4 gebouwen. Elk gebouw telt 16 woningen verdeeld
over 4 verdiepingen.
Elk gebouw zal biedt luxueuze 1 & 2 - slaapkamer appartementen en
duplex penthouses, allen met en-suite badkamer.
De namen van de gebouwen werden gekozen ter ere van de
“Menceyes” koningen, die tijdens het inheemse guanche tijdperk op de
Canarische Eilanden regeerden.

BETAALBARE LUXE

Gun jezelf een hoge
levensstandaard
Elk appartement is gelegen in het midden van een oase
van subtropische tuinen, exotische watervallen en prachtige
zwembaden.
De appartementen zijn comfortabel, dynamisch ontworpen met
moderne woonvolumes, ruime terrassen en grote raampartijen
onthullen een adembenemend panorama op het
omringend landschap.
De luchtige en zonnige leefruimtes zijn ingericht met zachte basiskleuren en eigentijdse toetsen.
Colinas de los Menceyes biedt u een luxueus en tijdloos ontwerp.

DE OMGEVING

Leef in een aangename
omgeving
Colinas de los Menceyes in Palm-Mar heeft alle ingrediënten om u
een onbezonnen levenskwaliteit te garanderen.
De verkaveling breidt snel uit en biedt steeds meer service aan
haar bewoners en een continuiteit aan de lokale handelaars.
De oceaan, het natuurgebied La Rasca, een golfbaan, restaurants,
cafés, winkels, supermarkten, beach lounges en nog veel meer, zijn
op een steenworp van uw deur.
Palm-Mar ligt op slechts 10 minuten van Los Cristianos, Playa de
las Américas en de luchthaven.

JE EIGEN STUKJE PARADIJS

Ontdek welk stukje
het beste bij jou past
Verover je eigen stukje van het paradijs omgeven door
exotische tropische tuinen, watervallen, zwembaden en
ruime zonneterrassen.

SERENITEIT EN DE OCEAAN

Geniet van een
zonnige rust
Een van de meest wonderlijke aspecten van het mooie eiland Tenerife is het
klimaat. Tenerife is internationaal bekend als het “eiland van de eeuwige lente “.
Het weer is er heerlijk, en dat is dan ook meteen de reden waarom het grootste
eiland van de Canarische Eilanden groep de reputatie van één van de beste 2de
verblijf - hotspots heeft verdiend.
In het zuiden van Tenerife schijnt de zon met een gemiddelde van 350 dagen per
jaar, aanzienlijk meer dan op de meeste andere plaatsen in de wereld. Hier kunt u
achterover leunen, ontspannen en genieten van het zachte en zonnige klimaat.

29 30 28 26
27
24 22
21 21 22 23 24

J

F M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dagelijkse gemiddelde temperatuur (Cº)

ACTIVITEITEN

Gezonde geest &
gezond lichaam
Tenerife voldoet aan de behoeften van de sportliefhebber.
Hier kan je golfen, duiken, snorkelen, windsurfen, zeilen, kanoën,
tennis spelen, fietsen en nog zo veel meer ...Bovendien is Tenerife
ook een uitstekende bestemming voor wandelaars en fietsers met
tal van routes voor elk niveau.
Het eiland is onderverdeeld in drie sectoren: de weelderige bossen
van het Noorden, het droge vulkanische landschap van het
Zuiden, en de hoger gelegen besneeuwde hoogtes van
het binnenland.

EEN UNIEK STUKJE PARADIJS

Contacteer ons om
Jouw eigen stukje van
het paradijs
VANDAAG nog te
veroveren

De informatie en afbeeldingen in deze brochure zijn bedoeld als een algemene inleiding tot Colinas de Los Menceyes en betekenen geen aanbod, garantie of contract. Alhoewel redelijke zorg werd genomen om te inhoud van deze brochure als correct te
waarborgen , moet deze informatie als een indicatie beschouwd worden. Alle plannen en afbeeldingen zijn alleen conceptueel
en Colinas de Palm Mar S.L. kan het op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De computer gegenereerde
beelden van de woningen zijn slechts indicatief. Colinas de Palm Mar S.L. behoudt zich het recht voor om de afwerking en
keuze van materialen te wijzigen als gevolg van onvoorziene bouwbeperkingen en beschikbaarheid van het product. Kopers
moeten vertrouwen op hun eigen onderzoek en het verkoopcontract .
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