Selectie van mooie nieuwbouwappartementen in Los
Gigantes

Referentie: 8100
Plaats: Los Gigantes
Complex: Gigansol del Mar
Type: Appartement
Toestand: Teruggetrokken
Prijs: €208,950
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 2
Bebouwd: 99 M2
Terras: 16 M2

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad, Afgesloten complex, Verwarmd buitenzwembad, Lift,
Goed onderhouden Complex
Decor: Ingemaakte kleerkasten
Buitenkant: Terras
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Residentiële locatie, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand
van het stadscentrum
Zicht: Bergen, Zwembad, Zee
**2 slaapkamer appartement prijsklasse van 208.950€ tot 497.228€**

**8x 2 slaapkamer appartementen resterend - januari 2022**
**Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden - lay-outs en functies kunnen variëren**
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Selectie van mooie nieuwbouwappartementen in Los
Gigantes
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om deze fantastische selectie van volledig nieuwe
appartementen op de open markt in Tenerife aan te bieden.
Gigansol del Mar is een grote ontwikkeling, genesteld in de heuvels op een prominente locatie met
uitzicht op de badplaats Los Gigantes aan de zonnige westkust van het eiland. Beroemd om zijn
prachtige kliffen, is Los Gigantes een vaste favoriet onder zowel bezoekers als de lokale bevolking en
geniet het van het beste en meest consistente zonnige weer op de Canarische Eilanden.
De appartementen van Gigansol del Mar zijn zeer goed gebouwd, met gebruik van hoogwaardige
materialen, waaronder marmeren vloeren. Er zijn verschillende appartementen met twee slaapkamers
te koop met prijzen van € 208.950 tot € 497.228, afhankelijk van de grootte, positie, vloerniveau enz.
De appartementen bestaan over het algemeen uit een semi-open volledig ingerichte keuken /
woonkamer / eetkamer met twee dubbele slaapkamers en twee badkamers, een eigen terras (of
terrassen), evenals een royale privé ondergrondse garage.
De gated community beschikt over een prachtig verwarmd gemeenschappelijk zwembad omgeven
door prachtig onderhouden zonneterrassen met een prachtig uitzicht over Los Gigantes en over de
oceaan naar La Gomera. Het strand van Puerto de Santiago ligt op loopafstand van het complex, en er
is een scala aan bars, restaurants, winkels en attracties in Los Gigantes en naburige steden en resorts.
Neem contact op met Clear Blue Skies Group SL voor meer informatie over de afzonderlijke units die
momenteel te koop zijn.

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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