Groot Appartement met 2 Slaapkamers en een Prachtig
Uitzicht op Zee

Referentie: 8144C
Plaats: Los Gigantes
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €269,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Toiletten: 1
Bebouwd: 96 M2
Terras: 12 M2
Jaar: 1982
Etage: 2

Decor: Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld
Buitenkant: Privaat terras
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Op loopafstand van de restaurants
Kamers: Eethoek
Zicht: Panorama, Zee, Stad
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Groot Appartement met 2 Slaapkamers en een Prachtig
Uitzicht op Zee
Clear Blue Skies Group SL biedt haar klanten dit substantiële appartement met twee slaapkamers en
een prachtig uitzicht op de oceaan in Los Gigantes, aan de zonnige westkust van Tenerife, met veel
plezier aan.
Los Gigantes is de grootste badplaats aan de zuidwestkust van Tenerife, gelegen net langs de kust van
de prachtige steden Puerto Santiago en Playa de la Arena. Los Gigantes is vernoemd naar en beroemd
om de ontzagwekkende 500 meter hoge kliffen van Acantilados de los Gigantes, en eigendommen
zoals deze profiteren van de meest fantastische uitzichten op de Atlantische Oceaan en over de kliffen
van Los Gigantes. Los Gigantes ligt op ongeveer 30 km van de zuidelijke badplaatsen Playa de las
Americas, Los Cristianos en Costa Adeje en op ongeveer 45 km van de luchthaven Tenerife Zuid, maar
dankzij de onlangs voltooide uitbreiding van de snelweg TF1 kan deze reis worden bereikt in ongeveer
een half uur. De stad heeft een volledig aanbod van kwaliteitsbars, restaurants, café-bars en winkels
rond de prachtige haven.
Dit mooie appartement met twee slaapkamers bevindt zich in een klein appartementencomplex en is
van binnen zeer ruim met twee slaapkamers, een grote familiebadkamer met zowel een luxe hoekbad
als een douchecabine, een aparte keuken en een ruime woon-eetkamer. Vanuit de woonkamer heeft u
toegang tot het terras van 12 m² met een absoluut prachtig uitzicht over het resort, de oceaan en de
ongelooflijke kliffen van Los Gigantes. Dit terras is de perfecte plek om te genieten van de zon overdag,
de warme avonden en natuurlijk om te genieten van de adembenemende zonsondergangen op
Tenerife.
Het appartement beschikt over meer dan voldoende bergruimte evenals vele andere sfeervolle
voorzieningen zoals geïnstalleerde waterfilter, kluis, aparte berging en elektrische zonwering. Het heeft
ook het extra voordeel dat het geniet van zeer lage bedrijfskosten, aangezien er geen maandelijkse
gemeenschapskosten van toepassing zijn, en het wordt volledig gemeubileerd aangeboden.
Dit ruime appartement (96 m²) zou een perfect vakantiehuis, een permanente bewoning of een
aantrekkelijke huurinvestering zijn, aangezien de vergunning voor het huren van een gemeentehuis al
aanwezig is, dus een vroege bezichtiging is aan te raden. Neem contact op met Clear Blue Skies Group
SL op ons kantoor in Fañabé Plaza voor meer informatie of om een bezichtigingsafspraak te maken.
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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