Prachtig gepresenteerd appartement met
benijdenswaardig uitzicht op zee

Referentie: 8202C
Plaats: San Eugenio Bajo
Complex: Panorama
Type: Appartement
Toestand: Teruggetrokken
Prijs: €275,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 1
Badkamers: 1
Bebouwd: 45 M2
Terras: 7 M2
Etage: 3

Gemeenschap: 24u Receptie, Gemeenschappelijke Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Lift, Goed
onderhouden Complex
Decor: Uitstekende staat, Ingemaakte kleerkasten, Volledig Bemeubeld, Moderne Stijl, Stijlvolle
accommodatie
Buitenkant: Balkon
Lokatie: Voorzieningen in de buurt, Vervoer in de buurt, Op loopafstand van het strand, Op
loopafstand van de restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Amerikaanse Keuken / Kitchenette
Zicht: Bergen, Zee
Extra: Ventilator aan het plafond, Een niveau
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Prachtig gepresenteerd appartement met
benijdenswaardig uitzicht op zee
Clear Blue Skies Group SL is verheugd dit prachtige appartement met één slaapkamer en één
badkamer aan te bieden in het Panorama Complex aan de rand van de jachthaven van Puerto Colon in
het zuiden van Tenerife.
Puerto Colon is een van de uitstekende bezienswaardigheden in dit deel van Costa Adeje, op slechts
20 minuten rijden langs de snelweg TF1 vanaf de zuidelijke luchthaven van Tenerife en met zeegaande
jachten genesteld naast catamarans die toeristen meenemen om walvissen en dolfijnen te spotten in
de zeeën tussen Tenerife en het naburige eiland La Gomera. Met een prachtig zandstrand en vele
winkels, restaurants en bars, kunt u niet dichter bij het centrum van de activiteit zijn. Een minuut van
het Panorama-complex is de promenade die in de ene richting gaat naar de stranden Playa Fañabé en
Playa del Duque en La Caleta, en in de andere richting naar Playa de las Americas en de mooie
stranden in Los Cristianos.
Panorama is een gewild, toeristisch, eerstelijns complex met verwarmd zwembad. Het heeft een
24-uurs receptie en de maandelijkse gemeenschapskosten zijn inclusief elektriciteit en water, waardoor
het heel gemakkelijk te budgetteren is. Er is een bar bij het zwembad, een restaurant, een speelkamer
en veel ligbedden beschikbaar voor gebruik, dus het heeft echt een hotelgevoel en het complex heeft
liften naar alle verdiepingen.
Dit prachtig gerenoveerde appartement is modern en licht, gelegen op de 3e verdieping en biedt een
benijdenswaardig uitzicht over de oceaan en de naburige eilanden La Gomera en af en toe naar El
Hierro en La Palma. Het is een ideaal kant-en-klaar vakantiehuis, omdat het compleet wordt
aangeboden met de afgebeelde meubels, en perfect voor diegenen die willen ontsnappen aan de
koude wintermaanden om te ontspannen op het terras in de middagzon of te genieten van de
prachtige zonsondergangen. De accommodatie bestaat uit een entree, een hoogglans witte volledig
ingerichte keuken met ontbijtbar, een doucheruimte en een goed geproportioneerde slaapkamer met
twee eenpersoonsbedden en inbouwkasten. De woonkamer geeft middels openslaande deuren toegang
tot een heerlijk zonnig balkon met fantastisch uitzicht.
Dit is een mooi, gemakkelijk te onderhouden appartement, in een gevestigd complex, in het centrum
van het beste gebied voor entertainment en ontspanning op deze locatie. Clear Blue Skies Group SL
beveelt een bezichtiging ten zeerste aan om de locatie van dit appartement en dit complex volledig te
waarderen. Neem contact op met ons nabijgelegen vriendelijke kantoor voor meer informatie en om te
bekijken.
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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