Appartement op de begane grond met 2 slaapkamers en
uitzicht op de zee en het zwembad

Referentie: 8084C
Plaats: Golf del Sur
Complex: Sand Club
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €195,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 66 M2
Terras: 77 M2
Jaar: 1989
Etage: Ground

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad
Decor: Goede Staat, Ingemaakte kleerkasten, Moderne Stijl, Gerenoveerd
Buitenkant: Zonnige terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Gunstig gelegen nabij Tennis, Goede bereikbaarheid over de
weg, 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
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette
Zicht: Zwembad, Zee
Extra: Een niveau, Security Grills
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Appartement op de begane grond met 2 slaapkamers en
uitzicht op de zee en het zwembad
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit smetteloze appartement aan te bieden in het Sand Clubcomplex in de populaire badplaats Golf del Sur, ideaal gelegen op slechts 10 minuten rijden van de
luchthaven Tenerife Zuid.
Golf del Sur is in de afgelopen decennia geëvolueerd van gewoon een golfresort tot een vakantieoord
op zich met een overvloed aan voorzieningen, waaronder een 18-holes golfbaan met faciliteiten van de
Golf Academy, driving range, tennisbanen, minigolf, bar en restaurant , buggybar, putting en chipping
green, pro-shop en kleedkamers. Het beschikt over het San Blas Commercial Centre met allerlei
winkels, supermarkten, bars en restaurants en nog veel meer verspreid over het resort, en de Marina
San Miguel, met zijn indrukwekkende reeks jachten en andere faciliteiten.
Sand Club is een gerenommeerd complex rond een gemeenschappelijk zwembad en een ligweide, en
ligt dicht bij het levendige San Blas Commercial Centre, dat op korte loopafstand ligt, evenals de zee
en de boulevard, waar u naar Los Abrigos, met zijn beroemde visrestaurants.
Gelegen op de begane grond, profiteert dit aantrekkelijke pand van een verhoogde ligging en heeft
een geweldig uitzicht over het zwembad naar de Atlantische Oceaan. Het appartement was
oorspronkelijk een slaapkamer en is omgebouwd tot een tweede slaapkamer met natuurlijk licht en een
uitgebreide woonkamer. Bestaande uit een lichte woonkamer met open ingerichte keuken, woonkamer,
eetkamer, twee slaapkamers en doucheruimte, deze woning is een blanco canvas dat klaar is om te
worden ingericht naar de smaak van de nieuwe eigenaren.
Extern is er een compact terras aan de voorzijde van het pand en aan de achterzijde een grote
zonnige buitenruimte met onderhoudsarm kunstgras en uitzicht over het zwembad en de oceaan. Dit
mooie pand zou een prachtig vakantiehuis of permanente bewoning zijn.
Bezichtiging wordt ten zeerste aanbevolen, neem contact op met Clear Blue Skies Group SL op ons
kantoor in Fañabé Plaza 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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