Mooi appartement met uitzicht op het zwembad op een
zeer populair resort

Referentie: 8074
Plaats: Los Cristianos
Complex: Paloma Beach
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €199,950
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 1
Badkamers: 1
Bebouwd: 55 M2
Terras: 10 M2
Jaar: 1987
Etage: 2

Gemeenschap: Area voor kinderen, Gemeenschappelijk zwembad, Afgesloten complex, Lift
Decor: Ingemaakte kleerkasten, Gedeeltelijk gemeubileerd
Buitenkant: Terras
Lokatie: Populaire Urbanisatie, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op
loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette
Zicht: Zwembad
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Mooi appartement met uitzicht op het zwembad op een
zeer populair resort
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit aantrekkelijke appartement met een slaapkamer op de
tweede verdieping aan te bieden in het immer populaire Paloma Beach-complex in Los Cristianos.
Los Cristianos, ooit een slaperige vissershaven, was de oorspronkelijke toeristische bestemming in het
zuiden van Tenerife. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bloeiende en kosmopolitische stad
die populair is bij zowel inwoners, toeristen als eigenaren van tweede huizen. Het biedt alle lokale
voorzieningen die u zich maar kunt wensen; bars, restaurants, winkels, supermarkten en nog veel meer
liggen allemaal voor de deur en genieten van uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer naar
de rest van het eiland. De boulevard direct tegenover dit complex biedt het perfecte startpunt voor een
wandeling langs het strand van Los Cristianos door Playa de las Americas en verder, en biedt toegang
tot de prachtige gouden zandstranden van Los Cristianos. Dit gebied van Los Cristianos is ook de
thuisbasis van de haven aan de zuidkust van Tenerife, waar snelle veerboten regelmatig inwoners en
toeristen naar de andere westelijke Canarische eilanden La Gomera, El Hierro en La Palma brengen.
Paloma Beach is een extreem populair resort en heeft het voordeel dat het een eigen verhuurbedrijf
heeft, zodat alle appartementen op dit complex legaal kunnen worden gehuurd via de 7-daagse
receptie. Het complex zelf omringt een verwarmd zwembad en wi-fi is gratis voor iedereen, zowel bij
het zwembad als in de appartementen. Perfect gelegen, men kan gewoon de straat oversteken en
langs de promenade lopen waar een groot aantal winkels, bars en restaurants wachten.
Dit mooie appartement is gelegen op de 2e verdieping en kijkt uit over het mooie zwembad. Het
appartement is gedeeltelijk gerenoveerd met overal nieuwe vloeren en een nieuwe moderne keuken
met hoogglans kasten en aantrekkelijke tegels in mozaïekstijl. De dubbele slaapkamer is ruim met
zowel ingebouwde als vrijstaande kasten en de comfortabele woonkamer is netjes en goed
gepresenteerd met het extra voordeel van een reeds geïnstalleerde airconditioning. Het terras heeft
praktische ingebouwde zitplaatsen en een handige zonneluifel voor zowel schaduw als privacy.
Dit is een mooi appartement met een slaapkamer op een populair en zeer goed onderhouden resort op
slechts 100 meter van de zee, waardoor het een ideaal familievakantiehuis is. Omdat het zich op een
vakantieresort met volledige vergunning bevindt, betekent de mogelijkheid van probleemloze verhuur
dit ook een geweldige investeringsmogelijkheid, vooral omdat het onroerend goed gedeeltelijk
gemeubileerd wordt verkocht. Clear Blue Skies Group SL beveelt een vroege bezichtiging van dit goed
geprijsde appartement ten zeerste aan, neem contact op met ons kantoor in Fañabé Plaza voor meer
informatie.
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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