Mooie maisonnette met 3 bedden en uitzicht op zee en de
bergen

Referentie: 8178C
Plaats: La Tejita
Complex: Residencial Vista Roja
Type: Appartement (Duplex)
Toestand: Verkocht
Prijs: €330,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 3
Badkamers: 2
Bebouwd: 80 M2
Terras: 25 M2
Etage: 3

Gemeenschap: Kinderzwembad, Gemeenschappelijk zwembad
Decor: Volledig uitgeruste keuken, Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Moderne Stijl,
Recent gebouwd, Ruime accommodatie, Smaakvol ingericht
Buitenkant: Privaat terras, Zonnige terrassen
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Gunstig gelegen nabij Tennis, Voorzieningen in de buurt,
Prestigieuze Zone, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de restaurants, Op loopafstand
van winkels
Kamers: Eethoek
Zicht: Kust, Bergen
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Mooie maisonnette met 3 bedden en uitzicht op zee en de
bergen
Clear Blue Skies Group SL is verheugd om dit mooie duplex appartement met drie slaapkamers te
presenteren in het gevestigde Vista Roja-complex in La Tejita, dicht bij El Médano en Los Abrigos in het
zuiden van Tenerife.
La Tejita ligt aan het gelijknamige strand, Playa la Tejita, een paar kilometer ten zuiden van de
luchthaven Tenerife Zuid, en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg TF1, slechts één knooppunt
ten noorden van het knooppunt van de luchthaven. Het bevindt zich bijna op gelijke afstand van het
prachtige vissersdorp Los Abrigos met zijn fantastische restaurants met zeevruchten rond de haven en
El Médano, de windsurfhoofdstad van Tenerife die ook een overvloed aan zeer redelijk geprijsde bars
en restaurants heeft.
Het Vista Roja-complex, genoemd naar de beroemde Montaña Roja, ligt op slechts 200 meter van een
groot kinderpark en het nieuwe winkelcentrum genaamd "La Tejita". Het heeft liften naar alle
verdiepingen en beschikt over een gemeenschappelijk zwembad en een kinderzwembad, veel tuin en
terras, en ligt op slechts 300 meter van het strand. De lokale bars en restaurants van La Tejita liggen
op slechts een korte loopafstand.
Dit goed gepresenteerde duplex appartement op de bovenste verdieping is gebouwd op twee niveaus
en is ruim en licht, 80 m² intern meet en beschikt over drie terrassen met uitzicht op de bergen en de
kust. De benedenverdieping bestaat uit een inkomhal, een onafhankelijke volledig ingerichte keuken
en een grote woon- en eetkamer met directe toegang tot een balkon. Op de bovenverdieping vindt u
de hoofdslaapkamer met en-suite badkamer en een eigen terras (12 m²), evenals twee andere
slaapkamers, een met een eigen balkon en een familiedouchekamer. Extern heeft de woning een
aangewezen parkeerplaats in de ondergelegen garage en tevens een zeer handige berging, beide bij
de prijs inbegrepen.
Langs dit deel van de kustlijn is de gemeenschapssfeer erg cool en gericht op de oceaan, met een
sterke nadruk op lokale zeevruchten en watersporten. Het bezitten van een woning in La Tejita belooft
een zeer levendige, coole, kosmopolitische levensstijl, ver verwijderd van de toeristisch georiënteerde
resorts van Los Cristianos en Playa de las Americas. Dit mooie duplex appartement biedt een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, vooral omdat het volledig gemeubileerd te koop wordt
aangeboden. Als dit klinkt als uw droomwoning in de zon, neem dan contact op met Clear Blue Skies
Group SL op ons vriendelijke kantoor in Fañabé Plaza voor meer informatie en bezichtigingsdetails.
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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