34 nye, praktfulle terrasseleiligheter
med havutsikt, høy standard, sommer
hele året og nærhet til noen av
verdens flotteste golfbaner

Gjennomsnittspris Euro 240.000
Gode utleiemuligheter og garanterte
leieinntekter året rundt

Amadores Panorama. 34 selveiende
leiligheter med sommergaranti

Drømmer du om ferie, strandliv, sol, sommer og opplevelser hele året? Da drømmer du om Amadores.
Amadores ligger vakkert til ved Atlanterhavet, syd på Gran Canaria. Du er i golfens «mekka» med
Gran Canarias flotteste golfbane, Anfi Tauro Golf, bare 2 km unna. Her kan du gå langs den vakre
stranden, Playa de Amadores, dekket av hvit, myk sand. Fra din leilighet i Amadores Panorama er
det gangavstand til stranden, og du har umiddelbar nærhet til alt du måtte ønske av restauranter,
shopping, aktiviteter og opplevelser. Amadores Panorama er feriestedet som har alt, og som du vil
ønske å komme tilbake til – hele året.

Fakta
standard

året rundt
for strandliv, golf, ferieaktiviteter og opplevelser
golfbaner

Anfi Tauro Golf er en superbane som ligger bare 2 km fra Amadores Panorama, spesialdesignet for å gi
balanse mellom natur- og golfopplevelse. Legg merke til hull 8 - trolig verdens dyreste å bygge (25 mill.)

Paradisøya Gran Canaria ligger i Atlanterhavet, ca. 200 km fra den afrikanske
kysten. Det er den tredje største av Kanariøyene, med Fuerteventura og
Tenerife som sine naboer. Las Palmas, som ligger i den nordøstre delen
av øya er dens hovedstad.
Gran Canaria er en øy av kontraster, både når det gjelder geografi og kultur.
Fra det kjøligere nord til solfylte sør, har denne perfekte ferieøya alt den mest
kresne reisende kan ønske. Gran Canaria kalles ofte for et «miniatyrkontinent»
med alt fra fantastiske strender med hvite sanddyner, frodige sletter, ørkenaktige landskap, og vakkert fjellandskap med sine representative flora og
fauna.
Ideelle klimatiske forhold gjør Gran Canaria til et perfekt golfreisemål, med
mulighet til å trene på favorittsporten din 365 dager i året. En ekstra bonus er
at de fleste golfbanene på øya er nye, som betyr at du finner moderne baner
utviklet med tanke på de mest krevende spillerne.
Det er for tiden 12 golfbaner på Gran Canaria, hver og en er bygd av de mest
anerkjente internasjonale golfbanedesignerne. Eksperter rangerer disse
banene som noen av de beste i Spania.

Amadores Panorama

Las Palmas
de Gran Canaria

GRAN CANARIA

Lufthavn

Playa
de Amadores

Sanddynene på Maspalomas

Reisen til Gran Canaria

Avstander og kjøretid
fra Amadores Panorama

Gran Canaria er trolig det stedet det er
lettest å reise til fra Norge. Praktisk talt
alle norske charterselskaper arrangerer
turer til Gran Canaria med mulighet til
å kjøpe kun flyreise. Både SAS og Norwegian flyr Gran Canaria. 5 timer og 40
min. flytid til sol og sommer året rundt!
Playa de Amadores – «de elskendes strand»
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Avstand og tid er basert på Google Maps® kart og kjørebeskrivelse
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Amadores Panorama – ditt ferieparadis in
På Amadores Panorama vil du få en topp moderne leilighet med høy standard og alle fasiliteter
som oppvarmet basseng, bar og resepsjon. Prosjektet leveres med materialer av høy kvalitet som vil
kreve minimalt vedlikehold. Garanterte leieinntekter kan fullfinansiere investeringen din!

Egen parkeringsplass i underjordisk garasjeanlegg € 15.000
Leilighetstype A
Antall rom:
2
Størrelse:
BRA: 50 m2
Terrasse/uteplass: fra 17 m2

Leilighetstype B
Antall rom:
3
Størrelse:
BRA: 60 m2
Terrasse/uteplass: fra 17 m2

s inne og ute

Ditt ferieparadis – ute

PS: Vi har gunstig tilbud på møbelpakker!

s&HFOTLKFSNFUUFSSBTTFQÇIFMFN2
s/ZEFMJHIBWVUTJLUGSBUFSSBTTFPH 
fellesområder
s4UPSU JOOCZEFOEFPHPQQWBSNFU 
utendørsbasseng
s'FMMFTWBLUNFTUFSUKFOFTUFSGPSIFMF 
leilighetskomplekset
s&HFOQBSLFSJOHTQMBTTUJMMFJMJHIFUFO
s"WTUBOEUJM"NBEPSFTTUSBOE 
meter, butikk 400 meter og golfbane
2000 meter

Ditt ferieparadis – inne
s.PEFSOe ferieleilighet på hele 50 m2
s)BWVUTJLUGSBMFJMJHIFU
s(ÇSFUUGSBMFJMJHIFUFOVUQÇEJOFHFO
store utsiktsterrasse
s5JETSJLUJHÇQFOMTOJOHLKLLFOTUVF
s"JSDPOEJUJPOPHQFSGFLUJOOFLMJNB
s.PEFSOFLKLLFO NFELPNQMFUUF 
hvitevarer
s-FLLFSUGMJTMBHUCBE
s0QQMFHHGPS*OUFSOFUUPH57NFE 
norske kanalar
s3FTFQTKPOTGBTJMJUFUFSNFECBS

Garanterte leieinntekter
Tjen penger på ditt feriested og finansier lån og andre kostnader! Leilighetene
i Amadores Panorama kan leies ut på kontrakt til andre reiseselskaper, og
du som kjøper vil derfor få leieinntektene som dette innebœrer. Gjennom
leieavtalen vil reiseselskapet disponere leilighetene 6 mnd i året (oktober til
april). F.eks. 20 ukers utleie gir en inntekt på minimum kr. 100.000 ,- Se mer
under betingelser-/praktisk informasjon bak i prospektet. Utleie er trygt og
bekymringsløst, og alt administeres av utbygger v/advokat Jørn Kristensen.

Amadores Panorama – ditt ferieparadis inn
Gran Canaria regnes for å være ett av verdens mest attraktive reisemål
for golfere. Nå kan du få egen bolig kun 2 km fra den fantastiske 18-hulls
banen Anfi Tauro Golf.

Gastronomi
Det kanariske kjøkken har
naturlig nok mange likhetstrekk med det spanske,
men i tillegg finner du en
rekke smakfulle og spesielle
krydder som kom sjøveien
til Europa.

Shopping
Fra Amadores Apartment
har du tilgang til store shoppingsentre.
I Playa del Inglés finner du
gigantiske Yumbo som har
både merkebutikker som
Visanta og RIU Parfum.
I Maspalomas/Melonerasområdet finner du sentrene
7BSBEFSP 0BTPT#FBDIPH
ved strandpromenaden
finnes flere merkebutikker.

Det vulkanske terrenget gir helt eksepsjonelle
omgivelser og opplevelser for de som liker seg
i veggen.

Gran Canarias villmark har fantastiske turmuligheter.
Disse har tenkt seg mot den karakteristiske fjellformasjonen Roque Nublo som kan sees i det fjerne.

Gran Canaria er perfekt for aktiviteter over og under
vann. Bildet viser dykking utenfor Amadores.

Små tapas.
Gambas i trengsel!

Den berømte Paellaen

«Ting du kan se og gjøre» - fra Amadores P

Gran Canaria har en lang
tradisjon med romproduksjon. Det mest kjente merket
heter Arehucas. Den mørke
romen produseres av sukkerrør, og tilsettes honning
som gir en veldig søt og
mild smak. Serveres avkjølt.

Fra din leilighet i Amadores Panorama kan du nyte
strandlivet, slikke sol, bade eller kaste deg uti spennende dykkeropplevelser. På landsiden kan området
friste med perfekte forhold for golfentusiaster, utflukter
på sykkelryggen, vandring i spektakulære fjellområder
og enestående kulturopplevelser. Din ferieleilighet gir
deg umiddelbar nærhet til alt du kan ønske på et
feriested.

Disse gamle stiene var en gang den eneste måten
å komme seg rundt på langs den indre delen av øya.
Nå er veiene dine.
Se Gran Canaria fra sykkelryggen
Øyas fjellterreng, kombinert med et av de beste klimaer
i verden, skaper ideelle forhold for terrengsykling.
0QQMFWGBOUBTUJTLFUVSFSPHVUGPSTLZBTTLKOOIFUQÇ
to hjul.

«Et Mekka for golfere»
Det er for tiden 8 golfbaner på Gran Canaria. Eksperter
rangerer flere av disse golfbanene som noen av de
beste i Spania. Den nærmeste golfbanen ligger kun
2 km fra leilighetene. Du vil finne anlegget Anfi Tauro
Golf blant fantastiske omgivelser i kommunen Mogán.
)FSGJOOFSEVCMBOUBOOFUFOOZFSFIVMMTCBOF

Klatreeldorado
Et utmerket helårlig klima og et eksepsjonelt vulkansk
terreng, med fantastiske og høye fjelltopper, gir Gran
Canaria ideelle forhold for klatring. Et paradis for alle
elskere av denne sporten, med røffe fjell- og steinformasjoner, klipper, overheng, og alt annet en klatrer
kan ønske seg.

Helt konge for fotturristen
Det finnes mange flotte turområder og ruter rundt om
på Gran Canaria. For noen år siden ble «Caminos
Reales» («De kongelig veier») igjen åpnet for publikum.

Kamelsafari
Du kan hoppe på ryggen av en eksotisk dromedar og
streife rundt blandt de berømte Sahara-lignende
sanddynene i Maspalomas på den sørlige delen av øya.

inne og ute
Forbehold, betingelser og praktisk informasjon
SALG VED: BBLF S. L.
Advokat Jørn Kristensen
Tlf: Spania +34 687 518 836
Tlf: Norge +47 404 12 956
Email: post@advokatfirmaetkristensen.no
ADRESSE:
Norge: Postboks 26, )"."3
Spania: Calle Domingo Suarez 14,
35120 ARGUINEGUIN
&*&/%0.
Nybygg, 34 selveier leiligheter
52.90 m2 pr enhet i gj.snitt, pluss 19 m2
terrasse i gj.snitt
50.5&/
Samlet areal 3.600 m2
STANDARD
Prosjektet er tenkt levert med materiale av
høy kvalitet der intensjonen er at det vil
kreve minimalt med vedlikehold. Se vedlagte leverandørbeskrivelse for nærmere
informasjon.
PARKERING
Inngår i felleskostnadene pr leilighet,
anslått til € 100 pr måned.
07&35",&-4&
s1MBOMBHUCZHHFTUBSUNFEJP2012
s'PSWFOUFUCZHHFUJE14 mnd
s'FSEJHTUJMMFMTFTJTUFIBMWEFMBW2013

En fargerik fiskebåt i den idylliske fiskehavnen i Mogán

Gran Canaria kan også sees fra kamelryggen!

s Panorama

Sett fra luften
Det finnes gode muligheter flere steder for paragliding,
hanggliding, flyging av småfly, og fallskjermhopping.
Playa de Amadores - Gran Canarias vakreste strand
I gangavstand fra leilighetene ligger Playa de Amadores
— «de elskendes strand». 800 meter med gylden sand
og krystallklart vann.
Surfing Gran Canaria
Dette er er en av de beste stedene i verden for surfing,
bodyboarding og windsurfing. Gran Canaria kalles ikke
i&VSPQBT)BXBJJwVUFOHSVOO
Det perfekte dykk
Undervannsverdenen fascinerer virkelig i Gran Canaria,
med subtropiske fisker, skipsvrak og grotter. PS: Nordic
Divers utenfor Bahía Feliz har skandinaviske instruktører!

3&(6-&3*/(4.&44*(&'03)0-%
Reguleringsformål: Bolig i henhold
til gjeldende reguleringsplan 24.05.2012
Komplette reguleringsbestemmelser kan
forevises hos selger. Turistlisens.
SALGSPRISER
Leilighetene selges for gjennomsnittlig pris
240 000 Euro pr stk. jfr. vedlagte prisliste,
men det vil bli små variasjoner i pris utifra
mindre avvik i størrelse fra enhet til enhet.
0.,045/*/(&3
Euro: ca 9% pr leilighet.
Dette inkluderer:
Dokumentavgift til staten 5% av andel av
salgssum (Grunnlag lik 240 000 Euro i
snitt pr leilighet.) (IGIC er økt til 7% fra
1. juli 2012).
Tinglysningsgebyr for skjøte og registrering i eiendomsregisteret ca 1,5% Euro.
TILVALG/ENDRINGER
Eventuelle endringer skjer etter frister
og prosedyrer utarbeidet av utbygger.
Ved tilvalg så gjøres det oppmerksom på
at kjøper vil bli innkalt til endringsmøte av
totalentreprenøren, hvor kjøper og totalentreprenør går igjennom leveransen.
Ved forandringer på standardleveransen,
vil det bli utformet en endringsavtale direkte mellom partene, kjøper og totalentreprenør, der kjøper vil bli fakturert direkte
med forfall senest innen overtakelsen.
AREAL
Bruksareal
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger
innenfor omsluttede vegger fratrukket
kanaler, ev. piper etc. som er over 0,5 m2
(omsluttede vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med tykkelse
inntil 0,5 m. (Arealbeskrivelse vedlagt)
130.FSOFUUPBSFBMFUBWSPNCFSFHOFU
for varig opphold inkludert innvendige
delevegger.
- Primœrrom består av: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entré.

- Sekundœre rom: Ev. innvendig boder.
Areal fremkommer i vedlagte prisliste.
Da bygget ikke er ferdigstillt, har ikke
megler ansvar for arealmålinger - og oppgitte arealer baserer seg utelukkende på
arkitektens arealmålinger.
'03#&)0-%'3"65#:((&3
Det taes videre forbehold om salg av et
tilstrekkelig antall enheter i prosjektet
før endelig beslutning om bygging og
tidspunkt for byggestart/ferdigstillelse vil
foreligge.
ANNET
For øvrig tas det forbehold om valg av
fasademateriale, samt at innsetting av
vinduer/terrasser i fasaden kan justeres
ved behov. Alle tegninger er utarbeidet pà
et tidlig stadium og selger forbeholder seg
retten til å foreta endringer som en del av
detaljprosjekteringen og i forhold til krav
fra kommunale myndigheter. Eksempel
på endringer, nedforinger/innkassinger
som følge av tekniske føringer, sjakter for
tekniske føringer, vindusformater, fasademateriale, plassering av fastmonterte
innstallasjoner og lignende.
Alle areal er utregnet av arkitekt, basert
på foreliggende tegninger og kan avvike
fra ferdig bygg. Alle bilder og ilustrasjoner
som forekommer i alt salgsmateriale kan
avvike fra ferdig bygg.
Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal tilfredstille myndighetenes
anvisninger og gjeldende forskriftskrav til
utførelse. Byggherre tar forbehold om rett
til endringer i form og utførelse i denne
beskrivelse forutsatt at den generelle
standarden ikke forringes. Bygget er ikke
ferdig prosjektert slik at mindre endringer
kan forekomme.
Utbygger forholder seg retten til å tildele
parkeringsplasser og ev. bodplasser.
-077"-(
Ved signering av kjøpekontrakt skal det
innbetales 10% av kjøpesum. Videre
betales det resterende ved overtakelse.
UTLEIE
Amadores Panorama vil bli utleid på kontrakt til andre reiseselskaper og kjøpere
vil derfor få leieinntektene som dette
innebœrer. Leieavtalen innebœrer at reiseselskapet disponerer leilighetene 6 mnd i
året (oktober til april) og løper over 3 år til
begynne med, men det er stor sannsynlighet for at reiseselskapet vil leie leilighetene
for en lengre periode. Leieinntektene
utgjør inntill 1900 Euro pr mnd i de 6 mnd
pr år de disponeres. Disse inntektene vil
dekke alle utgifter, renter og avdrag, selv
ved fullfinansiering.
De 6 resterende månedene eier disponerer
leiligheten vil kunne bringe inn høyere
inntekter, da det kan taes bedre betalt for
korttidsutleie i dette området. Utbygger
har tillgang til personell som kan ta seg av
ren og klargjøring, utlevering av nøkler osv.
Det er derfor mulig å drive utleie selv om
eiere ikke er tilstede fysisk.
Salgsmaterialet er ikke komplett uten alle
vedlegg:
1. Salgsbrosjyre
2. Tegninger
3. Prisliste

Velkommen til
ditt nye ferieparadis!
Jørn Kristensen, Advokat

Det er trygt og effektivt å kjøpe leilighet i Amadores Panorama. Alle forhold rundt kjøpet, lover og regler i Spania
ivaretas av prosjektets eier, advokat Jørn Kristensen. Advokat Kristensen har lang erfaring fra lignende prosjekter
i området.
Les mer om Amadores Panorama på
leiligheter-amadores.no

Kontakt oss i dag!
Advokat Jørn Kristensen
Tlf: 0034 687 518 836
E-post:
post@advokatfirmaetkristensen.no

