Stijlvol appartement met twee slaapkamers op toplocatie

Referentie: 8062
Plaats: Playa del Duque
Complex: Elite Palace
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €325,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 50 M2
Terras: 38 M2
Etage: 3

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad, Lift, Goed onderhouden Complex
Decor: Uitstekende staat, Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Moderne Stijl, Gerenoveerd,
Ruime accommodatie, Stijlvolle accommodatie, Smaakvol ingericht
Buitenkant: Terras
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Gunstig gelegen nabij scholen, Gunstig gelegen nabij Tennis,
Prestigieuze Zone, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand
van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Nieuw ingerichte badkamer
Zicht: Zee, Stad
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Stijlvol appartement met twee slaapkamers op toplocatie
Clear Blue Skies Group SL is altijd verheugd om aan hun klanten een prachtig eigendom van deze
smaak en onderscheiding te presenteren in het Elite Palace-complex, gelegen in het prestigieuze
gebied van Del Duque in Costa Adeje, dat zelf synoniem is met stijl en klasse .
Dit gebied van Costa Adeje is het meest populaire deel van het zuiden van Tenerife, met een groot
aantal winkelcentra, bars en restaurants van hoge kwaliteit, allemaal op loopafstand. De aantrekkelijke
stranden van Playa del Duque en Playa Fañabé zijn vlakbij en er zijn gemakkelijke
vervoersverbindingen naar alle delen van het zuiden van het eiland en daarbuiten.
Het Elite Palace is, zoals de naam al doet vermoeden, een eersteklas laagbouwcomplex in een gebied
met veel vijfsterrenappartementen en hotelaccommodaties. Het heeft liften naar alle verdiepingen en
heeft een zeer aantrekkelijk zwembad, tuinen en uitgebreide zonneterrassen.
Dit prachtige appartement is gelegen op de bovenste (3e) verdieping van het complex en is recentelijk
volledig gerenoveerd tot een zeer hoge standaard. Het wordt gepresenteerd in een koele maar
comfortabele stijl met een gloednieuwe moderne keuken met Bosch-apparatuur, twee lichte en
luchtige slaapkamers met inbouwkasten, een familiebadkamer met inloopdouche en een uitgebreide
woon-eetkamer, die uitkomt op het zonnige terras. Het terras is de perfecte plek om te genieten van de
ontspannende levensstijl van Tenerife in de buitenlucht, biedt een panoramisch uitzicht over de stad en
de Atlantische Oceaan en heeft een luifel als er een beetje schaduw nodig is.
Deze ideaal gelegen woning is in perfecte staat om in te trekken aangezien het wordt verkocht,
inclusief het meubilair van topkwaliteit. Ook inbegrepen in de prijs is een eigen parkeerplaats in de
gemeenschappelijke garage.
Dit prachtige appartement is geschikt voor een stel of een klein gezin, op zoek naar een woning van
topkwaliteit in een eersteklas complex op de onbetwistbaar de beste locatie in het zuiden van Tenerife,
Del Duque in Costa Adeje. Slechts tien minuten lopen naar het gouden zandstrand van Playa del
Duque, het winkelcentrum Plaza del Duque en de fantastische winkels, bars en restaurants van het
centrum van The Duke. De woning is scherp geprijsd, vooral omdat de prijs inclusief de mooie meubels
en parkeerplaats is. Deze woning wordt sterk aanbevolen door Clear Blue Skies Group SL, dus neem
contact met ons op via ons nabijgelegen kantoor in Fañabé Plaza voor meer informatie en om
afspraken te maken om te bezichtigen.

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.

0034 922 717 779 • info@clearbluetenerife.com • www.tenerifeimmo.be
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

