Stijlvol gerenoveerd appartement met twee slaapkamers

Referentie: 8205
Plaats: Playa Paraiso
Complex: Marina Palace
Type: Appartement
Toestand: Verkocht
Prijs: €198,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Bebouwd: 67 M2
Terras: 14 M2
Jaar: 2001
Etage: 4

Gemeenschap: Gemeenschappelijk zwembad, Lift
Decor: Volledig uitgeruste keuken, Volledig Bemeubeld, Moderne Stijl, Gerenoveerd, Smaakvol
ingericht
Buitenkant: Privaat terras
Lokatie: Gunstig gelegen nabij Golf, Op loopafstand van het strand, Op loopafstand van de
restaurants, Op loopafstand van winkels, Op loopafstand van het stadscentrum
Kamers: Eethoek
Zicht: Zwembad
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Stijlvol gerenoveerd appartement met twee slaapkamers
Het is een genoegen voor Clear Blue Skies Group SL om dit stijlvolle en volledig gerenoveerde
appartement met twee slaapkamers aan te bieden, gelegen op de vierde verdieping van het Marina
Palace-complex in het hart van Playa Paraiso.
Playa Paraiso, dat deel uitmaakt van het prestigieuze Costa Adeje-gebied, is een mooie zelfstandige
badplaats aan de zuidwestkust van Tenerife, wat betekent dat het perfect gelegen is om te genieten
van het beste klimaat dat het eiland te bieden heeft. Playa Paraiso, wat zich vertaalt als Paradise
Beach, is misschien stiller dan de gevestigde resorts Los Cristianos en Playa de las Americas, maar er is
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd met een verbeterde loopbrug langs de kust en de opening van
twee 5-sterrenhotels, inclusief het Hard Rock hotel, vlakbij. Er zijn veel winkels, bars en restaurants in
de buurt, evenals een klein strand. De naburige stad Callao Salvaje is dichtbij en biedt ook tal van extra
voorzieningen, zoals een Franse bakkerij en een kerk, evenals nog veel meer bars en restaurants.
Daarnaast is er een gloednieuw winkelcentrum, Rosa Center, met tal van winkel- en eetgelegenheden
direct tegenover het Marina Palace-complex.
Gelegen op de vierde verdieping en met uitzicht op het grote gemeenschappelijke zwembad en de
ligweiden, is dit ruime appartement onlangs volledig gerenoveerd door de huidige eigenaar en wordt
het in smetteloze, instapklare staat gepresenteerd. De hoofdslaapkamer is ruim en de gloednieuwe
badkamer biedt een inloopdouche. De woonkamer is ruim en herbergt de strakke open keuken met
eetbar zitplaatsen. De comfortabele loungeruimte is voorzien van een hoekbank en biedt voldoende
ruimte om indien nodig een eettafel te plaatsen, maar het overdekte terras biedt ook een perfecte plek
om te dineren. Het terras is van een goed formaat en door de installatie van vouwramen kan het als
binnen- of buitenruimte worden genoten.
Het hele appartement is opnieuw betegeld met mooie houten vloeren en geïntegreerde
plafondverlichting en wordt verkocht inclusief de nieuw aangekochte meubels.
Dit is een mooi appartement in perfecte staat, gelegen op een hoog aangeschreven complex met
gemeenschappelijk zwembad en bar bij het zwembad en met liften naar alle verdiepingen. Neem voor
meer informatie of om een bezichtiging te regelen zo snel mogelijk contact op met Clear Blue Skies
Group SL op ons vriendelijke kantoor in Fañabé Plaza, aangezien we verwachten dat er veel
belangstelling zal zijn voor dit uitstekend geprijsde appartement.
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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