Leilighet i Puerto Rico
147 000 €
Referanse: 2502

Referanse: 2502
Type: Leilighet
Beliggenhet: Puerto Rico
Anlegg: Puerto Rico
Vann og strøm: vann og strøm
er ikke inkludert
Uteområder: 12 m2
Fellesutgifter: 131.60

Spesielle fasiliteter

Om eiendommen
Leilighet med sjøutsikt, 1 soverom med 2 enkeltsenger, dobbel
sovesofa i stua.
Hjørne med sjøutsikt fra stua, 1 bad + dusj+ vaskemaskin ,2
balkonger (en ved soverommet og en med kjøkkenet)
Heis til alle etasjer, fredelig og vellholdt duplex i Puerto Rico, med
basseng, tennisbane, fotballbord, ping pong og billiard bord pa
øverste terasse.
Turstier og utsikt over hele kysten kun 2 minutter unna leiligheten.
Supermarked 1 minutt gåavstand nedover bakken.
Puerto Rico bysenter (butikker, kafeer, restauranter, strand, havn,
båtturer, vannsport, massasjer osv) 15-20 minutter gåavstand, eller
3 minutter med taxi.
Byen Puerto Rico har mange kaféer, restauranter, massasje studioer,
og selvfølgelig standen!
Det er mange aktiviteter a velge mellom i området som dyrepark,
vannpark, ubåt, utleie av ﬁrehjulinger, kamel-safari osv.
Der er vann sporter opp og ned kysten (paraseiling, vannski, bananbåter osv), og i Puerto Rico og Amadores er det VIP strandklubber
med komfortable hvite sofaer hvis sand mellom tærne ikke er noe for
deg.

Eventuelle spørsmål du måtte ha om denne eller andre
eiendommer, vennligst ring oss i NORSK
BOLIGSERVICE, vi er stolte av å tilby vår personlige

1 Soverom
1 Bad
1000 m fra strand
Andre fasiliteter
Terrasse
Dusj
Basseng
Heis
Møblert

hjelp i alle aspekter av forretningsoversettelser. Vi har
personale med engelsk som morsmål som vil møte deg
personlig og veilede deg gjennom alle områder av
eiendomsmegling på Gran Canaria. Vi er medlemmer av
eiendomsmeglerforeningen og vårt telefonnummer er
+34667 09 9334. @: judit@canaria.no www.canaria.no

Åpningstider

Kontoradresse

Web

Mandag - Fredag
10.00-16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Calle Ángel Guimerá,
1B
Las Palmas
35120 Arguineguin,
Gran Canaria

www.canaria.no
www.norskboligservice.com

Telefonnummer
0034 928 185 004 (Spain)
047 925 65 860
(Norwegian mobile)

Facebook

