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Vakantiewoning
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TWEEDE  THUIS OP TENERIFE
ABAMA
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Wie droomt er niet van een eigen villa of appartement met zicht 

op zee? Of misschien heb je al reële plannen om te investeren 

in je tweede thuis op Tenerife. Ben je dan al eens een kijkje gaan 

nemen bij Abama Luxury Residences? Een echte aanrader!

EVEN TERUG IN DE TIJD
Zo’n vijf jaar geleden bezochten we het luxueuze hotel Abama in de buurt 

van Adeje. Even buiten het drukke centrum baadden we in weelde en werd 

al snel duidelijk dat het uitgestrekte golfterrein een van hun paradepaardjes 

was. Ondertussen kwam het hotel onder de vleugels van The Ritz-Carlton 

en startten de eigenaars van het hele domein met het bouwen van villa’s 

en appartementen. 

STIJLVOLLE LUXE
Binnen enkele jaren werden al zo’n 150 appartementen en 126 villa’s 

verkocht en de ontwikkelaars zijn nu klaar om aan fase vier van het project 

te beginnen. Hierin worden zo’n 128 luxueuze appartementen met een, 

twee of drie slaapkamers gebouwd en 23 stijlvolle villa’s met twee of 

drie slaapkamers en een eigen zwembad. Ook zal er een ‘Plaza’ gebouwd 

worden waar acht luxueuze appartementen met één slaapkamer een 

prachtig uitzicht krijgen. 

We kennen Tenerife allemaal als het Canarische 

eiland van de eeuwige lente. Genieten van de 

warme zonnestralen, de prachtige natuur, de chique 

winkeltjes en de vele terrasjes en restaurants staat 

sowieso op het programma wanneer we onze 

vakantie inplannen. Maar wist je dat er ontzettend 

veel Belgen en ook Nederlanders kiezen voor een 

tweede verblijf op Tenerife? 

TEKST: ILSE MERCKX - FOTOGRAFIE: ABAMA LUXURY RESIDENCES
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De prachtige, tijdloze inrichting van alle woningen straalt 

hoogstaande klasse uit waarbij elke nieuwe eigenaar 

zich meteen thuis zal voelen. Voor de eigenaars van de 

appartementen zullen er drie zwembaden komen en een 

extra groot zwembad vlakbij de Plaza waar je ook kunt 

kuieren langs mooie winkels en restaurants. 
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ALLEEN MAAR VOORDELEN
Wanneer je eigenaar bent van een appartement of villa in het Abama 

resort kun je genieten van vele voordelen. Het hele domein is beveiligd 

met een conciërge zodat enkel eigenaars en huurders toegang hebben. 

Extra leuk is dat je van alle faciliteiten van het hotel kunt genieten, want 

ook daar zijn stijlvolle boetieks en wel dertien restaurants - waarvan twee 

met Michelinsterren - waar je heerlijk kunt dineren. De zwembaden 

blijven wel voor de hotelgasten, maar aan het strand is uiteraard iedereen 

welkom. Op het golfterrein, dit jaar verkozen tot ‘Best International Golf 

Resort’ in Spanje, geniet je dan weer van extra kortingen als eigenaar.

Ook een belangrijk weetje is het gegeven dat bij de architect de 

groenbeleving hoog in het vaandel staat. Iedere woning wordt gebouwd 

met veel natuurlijke materialen zoals hout en marmer en ook de tuinen 

schitteren in een oase van groen met zicht op zee. 

Uiteraard heeft iedereen die een tweede verblijf wil aankopen een hele 

waslijst aan vragen. Voor deskundig advies over deze uitbreiding word 

je vriendelijk onthaald in het hotel. Op aanvraag krijg je een rondleiding 

waarbij elke vraag beantwoord wordt en je het gehele project te zien 

krijgt. Zo zie je maar, de gastvrijheid op Tenerife is ongekend. Geniet van 

het prachtige resort en al het moois dat zowel Abama als de rest van het 

eiland te bieden hebben.   

ABAMA LUXURY RESIDENCES TENERIFE

Voor meer informatie over uitbreidingsfase 4 kan je terecht op 

www.abamahotelresort.com of bel +34 922 126 011.
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