Leuke Appartementen met Twee Slaapkamers en Garage in
Palm Mar

Referentie: 6982
Plaats: Palm Mar
Complex: Primavera
Type: Appartement
Toestand: Te koop
Prijs: €210,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 58 M2
Terras: 80 M2
Jaar: 2008

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad, Afgesloten complex, Lift
Decor: Ingemaakte kasten, Ingemaakte kleerkasten, niet gemeubileerd
Buitenkant: Terras
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Op loopafstand van de restaurants, Op
loopafstand van winkels
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette, Woonkamer met eethoek, Opslagruimte
Zicht: Bergen, Zwembad, Stad
Extra: Keramische kookplaat, Eigendom voor investering, Oven
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Leuke Appartementen met Twee Slaapkamers en Garage in
Palm Mar
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om deze keuze aan goed geprijsde appartementen met twee
slaapkamers in het wooncomplex van Primavera in Palm-Mar aan te bieden.
Palm-Mar ligt vrijwel aan de zuidpunt van Tenerife, en hoewel het slechts een paar kilometer
verwijderd is van Los Cristianos, wordt het gescheiden door de Montaña de Guaza en heeft het een
heel andere sfeer. Terwijl de andere badplaatsen op Tenerife Zuid, Los Cristianos en Playa de las
Americas, levendig zijn, heeft Palm-Mar niet alleen zijn eigen microklimaat, maar ook een rustiger en
verfijnder gevoel. Gelegen aan de zee, ongeveer vijf minuten rijden van de snelweg TF1, het is
ongeveer twintig minuten van de luchthaven Tenerife Zuid en tien minuten van de eerder genoemde
badplaatsen en Costa Adeje. Het is volledig zelfvoorzienend in winkels en kwaliteitsbars en restaurants,
maar ligt ook dicht bij het meer traditionele Spaanse vissersdorp Las Galletas.
Palm Mar heeft een mooie eersteklas strandclub en biedt geweldige wandelingen langs de natuurlijke
kustlijn en door het aangrenzende natuurreservaat La Rasca
Primavera is een wooncomplex gelegen in een rustige buurt van het resort. Het biedt een groot
gemeenschappelijk zwembad met veel ligweiden. Er is keuze uit twee slaapkamer appartementen die
allemaal ongemeubileerd worden verkocht maar met ingerichte keukens en allemaal profiteren van
een eigen parkeerplaats en handige berging in de gemeenschappelijke garage. Ze hebben allemaal
een eigen terras van goede grootte en zouden het hele jaar door een geweldig huis of vakantiehuis zijn
voor mensen die op zoek zijn naar een stillere, rustige optie.
Deze appartementen zijn zeer goed geprijsd voor dit gebied van hoge kwaliteit en daarom wordt een
vroege bezichtiging aanbevolen. Neem contact op met Clear Blue Skies Group SL voor meer informatie
of om een bezoek te regelen.

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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