Charmant Appartement met 2 Slaapkamers en Uitzicht op
Zee

Referentie: 7615
Plaats: Callao Salvaje
Complex: Oasis Tropical
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €190,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 66 M2
Terras: 12 M2

Gemeenschap: Afgesloten complex, Verwarmd buitenzwembad, Goed onderhouden Complex
Decor: Goede Staat, Ingemaakte kleerkasten, Ruime accommodatie
Buitenkant: Balkon
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Populaire Urbanisatie, Op loopafstand van
het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het
stadscentrum
Zicht: Bergen, Zee
Extra: Ventilator aan het plafond, Keramische kookplaat, Magnetron, Oven
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Charmant Appartement met 2 Slaapkamers en Uitzicht op
Zee
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit mooie appartement met twee slaapkamers in het rustige
wooncomplex van Oasis Tropical in Callao Salvaje te presenteren.
Callao Salvaje is een mooie kleine badplaats aan de rand van Costa Adeje. Ideaal gelegen aan de
zuidwestkust, dicht bij de snelweg TF1, en op slechts 10 minuten rijden van de stad Adeje, Costa Adeje,
Playa de las Americas en Los Cristianos. De luchthaven Tenerife Zuid ligt op ongeveer 25 minuten
rijden. Callao Salvaje heeft winkels, bars en restaurants in de stad en in het nabijgelegen dorp Playa
Paraiso. Er zijn kleine stranden in Callao Salvaje en Playa Paraiso, en in de laatste vind je ook het Hard
Rock Hotel Resort, het enige Hard Rock hotel op de Canarische Eilanden.
Oasis Tropical is een zeer goed gepresenteerd en onderhouden complex en heeft een verwarmd
gemeenschappelijk zwembad, en ligt op korte loopafstand van de winkels, bars, stranden en
restaurants in Callao Salvaje.
Het appartement is een mooie woning met twee slaapkamers en een badkamer. Bij het betreden van
het appartement kan men het zeer ruime karakter van dit pand voelen, met de open woonkamer,
eetkamer en volledig uitgeruste keuken en familiebadkamer met een inloopdouche. De twee
tweepersoonsslaapkamers hebben inbouwkasten en de woonkamer komt uit op het mooie balkon.
Gezien het uitzicht op het zuiden, zal het balkon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van de zon
genieten, waardoor het ideaal is om buiten te dineren of vrienden te ontvangen.
Dit is een zeer aantrekkelijk appartement, dat recentelijk een prijsverlaging heeft ondergaan van 8000
euro, en wordt volledig gemeubileerd te koop aangeboden. Het resort is erg mooi, zij het iets minder
drukte dan de grotere resorts in de buurt, wat voor velen een duidelijk voordeel zou zijn. Ideaal voor
gebruik het hele jaar door of als wintervakantiehuis, en Clear Blue Skies Group SL zou het ten zeerste
aanbevelen om dit mooie pand te bekijken.

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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