Appartement met 1 Slaapkamer in een Toeristisch Complex

Referentie: 8162C
Plaats: Los Cristianos
Complex: Victoria Court II
Type: Appartement
Toestand: Te koop
Prijs: £180,000 (€205,200)
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 1
Badkamers: 1
Bebouwd: 60 M2
Terras: 20 M2
Etage: Ground

Gemeenschap: Kinderzwembad, Gemeenschappelijk zwembad, Verwarmd buitenzwembad
Decor: Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Ruime accommodatie
Buitenkant: Privaat terras
Lokatie: Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van
winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette
Zicht: Stad
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Appartement met 1 Slaapkamer in een Toeristisch Complex
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit ideaal gelegen onroerend goed te koop aan te bieden in
Los Cristianos in het immer populaire vakantiecomplex Victoria Court II, op slechts een paar honderd
meter van het dichtstbijzijnde zandstrand en de boulevard, en op loopafstand van alle de attracties en
geneugten van deze levendige badplaats.
Los Cristianos is een van de meest bekende locaties van Tenerife, van een bescheiden begin als een
kleine vissershaven en dorp uitgegroeid tot wat nu een grote, bloeiende, kosmopolitische badplaats is
met prachtige stranden, restaurants, winkels, bars en nog veel meer. Het is ook de belangrijkste
veerhaven die inwoners en toeristen naar de andere Canarische eilanden La Gomera, La Palma en El
Hierro brengt. Het ligt vlak bij de snelweg TF1 en op slechts 20 minuten rijden van de luchthaven
Tenerife Zuid, en heeft een geweldige busdienst die u verbindt met andere delen van het eiland.
Victoria Court II is een fantastisch omheind complex, een ideale plek om een vakantieappartement te
hebben, want niet alleen kunnen de nieuwe eigenaren het zelf gebruiken, maar er is ook een
mogelijkheid om uw eigendom aan vakantiegangers te verhuren via de onsite beheermaatschappij die
voor alle aspecten kan zorgen van de huur vanaf het verkrijgen van de boeking door volledig beheer en
schoonmaak. Het complex beschikt over geweldige faciliteiten, waaronder een groot zwembad dat
tijdens de iets koelere wintermaanden wordt verwarmd, en er zijn tal van gemeenschappelijke
zonneterrassen omgeven door gemeenschappelijke tuinen.
Gelegen op de begane grond, vindt u bij binnenkomst in het appartement een goed geproportioneerde
woonkamer en aangrenzende Amerikaanse keuken met handige ontbijtbar. Er is een tweepersoons
slaapkamer met inbouwkasten en een badkamer aan de achterzijde.
Extern en met directe toegang vanuit de woonkamer, vindt u het grote (20m² ) terras met intrekbare
zonwering, een geweldige ruimte om te zonnebaden, te ontspannen of zelfs buiten te dineren in het
prachtige klimaat van Tenerife.
Samengevat, dit appartement wordt volledig gemeubileerd verkocht en is klaar voor persoonlijk
gebruik, korte termijn verhuur of misschien een beetje van beide, en vertegenwoordigt een uitstekende
gelegenheid voor een veelvoud aan toepassingen. Bezichtiging wordt aanbevolen om dit complex en
de locatie van dit prachtige pand te waarderen. Aarzel niet om contact op te nemen met Clear Blue
Skies Group SL op ons kantoor in Fañabé Plaza voor meer informatie en om afspraken te maken voor
een bezichtiging.
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)

