Zeer mooi appartement met 2 slaapkamers dicht bij de zee

Referentie: 5859
Plaats: Playa de San Juan
Type: Appartement
Toestand: Te koop
Prijs: €137,000

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 71 M2
Terras: 7 M2

Energie-efficiëntie klasse:

Decor: Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, Houten Vloeren
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Gunstig gelegen nabij scholen, Voorzieningen in de buurt,
Vervoer in de buurt, Residentiële locatie, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de
restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette, Woonkamer met eethoek
Zicht: Stad
Extra: Keramische kookplaat, Eigendom voor investering, Oven
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Zeer mooi appartement met 2 slaapkamers dicht bij de zee
Een zeer mooi appartement gelegen in het toeristische centrum in de buurt van het strand, bars,
restaurants en supermarkten. Het appartement bestaat uit twee slaapkamers met inbouwkasten, een
badkamer, een volledig ingerichte Amerikaanse keuken, een woonkamer met eethoek en een balkon.
Het appartement is gelegen in het toeristische centrum van Playa de San Juan, een belangrijke
vissersplaats en tevens een toeristische badplaats, het is er droog en zonnig het gehele jaar door. Het
strand in het dorp bestaat uit zwart vulkanische zand en kiezels en dichtbij de haven zijn natuurlijke
zwembaden om een verfrissende duik in te nemen. Een perfecte plek voor een permanente woning of
om te genieten van een welverdiende vakantie.
Disclaimer: het materiaal in deze presentatie is gebaseerd op informatie die is verstrekt door derden waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn, maar we
kunnen niet garanderen dat het volledig of 100% nauwkeurig is, dus er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Potentiële kopers wordt geadviseerd
om met betrekking tot dergelijke zaken passend juridisch advies in te winnen.
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