Iberia Home
ul. Migdałowa 4 lok. 24B
(+48) 22 101 07 47
Biurowiec Natpoll Business
(+48) 604 99 44 66
Center
email: info@iberiahome.pl
02-796 Warszawa
www.iberiahome.pl

Apartament w Torrevieja 150 m od plaży - Hiszpania

Informacje o ofercie
Numer referencyjny: 1330/10/E/IV
Miasto: Torrevieja
Region: Costa Blanca Południowa
Kraj: Hiszpania
Kategoria: Apartamenty
Rynek: Wtórny

Cena: 101 500 €
Informacje dodatkowe
Pokoje: 4
Sypialnie: 3
Łazienki: 2
Powierzchnia mieszkalna: 105 m²

Opis oferty
Oferta sprzedaży apartamentu na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii w mejscowości Torrevieja.
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Mieszkanie w Torrevieja znajduje się tylko 150 metrów od plaży. Posiada 3 sypialnie, 2 łazienki, kuchnię, salon bardzo jasny
i balkon. Przestronne pokoje. Zlookalizowane jest w pobliżu plaży Playa Del Cura i wszystkich usług w mieście. Centrum
miasta oddalone jest o 5 minut spacerem od apartamentu. Wszystkie sklepy w pobliżu, przystanek autobusowy, promenada,
restauracje itp. Ta nieruchomość posiada oddzielną kuchnię, wszystkie pokoje są przestronne i wyposażone w szafy. Ma
dwa tarasy i jeden z nich ma widok na morze.
Znajduje się w południowo-wschodniej części Półwyspu Ibércia, na południe od prowincji Alicante, w Walencji, Torrevieja
posiada jeden z najlepszych klimatów na świecie. Przy średniej temperaturze 18ºC dzięki ochronie Morza Śródziemnego i
chronionej przed chłodnymi obszarami niskiego ciśnienia i wiatrami zachodu. Ponad 3000 godzin słońca rocznie, łatwo jest
cieszyć się dobrą pogodą w Torrevieja.
Torrevieja oferuje różne atrakcje i zajęcia, którymi możemy cieszyć się wolnym czasem. Znajdziesz tu również centra
handlowe, parki wodne i wspaniałe życie nocne, a także puby zlokalizowane w przystani. Inne możliwości to np. wycieczki
morskie wzdłuż wybrzeża Torrevieja lub w kierunku wyspy Tabarca.
Playa del Cura jest najbardziej znaną miejską plażą, bardzo atrakcyjna, obok wszystkich usług i atrakcji turystycznych.
Nagrodzona certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001 oraz nagrodą Qualitur.

Udogodnienia

●

Taras

●

Winda

●

Umeblowany

●

Pole golfowe

●

Oddzielna kuchnia

●

Klimatyzacja
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