2 Sypialnie Bungalow in
Orihuela Costa

125.000€

Ref: 7198/6225

!tipo_vivienda : Bungalow

Basen : Osiedlowy

Miejscowość : Orihuela Costa
Sypialnie : 2

Powierzchnia
mieszkania :

95 m²

Działka :

35 m²

Łazienka : 2

Taras

Klimatyzacja

Umeblowane

Bardzo przestronny bungalow położony w Cabo Roig. Blisko barów, restauracji i plaży. Gotowy do wprowadzenia sie.
Znajduje się w zamkniętym osiedlu, z zielonymi terenami i widokiem na basen. Orihuela Costa – to nadmorski region
położony na wybrzeżu Costa Blanca w prowincji Alicante, pomiędzy miejscowościami Torrevieja i Pilar de la Horadada,
blisko granicy z prowincją Murcia, w pobliżu La Manga i pięknego Mar Menor. Wybrzeże dzieli się na mniejsze obszary i
urbanizacje, do których należą: Villamartin, Cabo Roig, CampoAmor, Playa Flamenca, Los Dolses, La Florida, Los Altos,
La Zenia i kilka innych dzielnic. Orihuela Costa to 16 km ciąg piaszczystych plaż i zatok, gdzie odnajdziemy mnóstwo
ścieżek rowerowych i nadmorskich promenad, które zachęcają do przyjemnych spacerów o zachodzie słońca. Plaże
oznaczone niebieską ﬂagą gdzie, słońce świeci ponad 320 dni w roku gwarantują wspaniały wypoczynek. Miłośników
golfa z pewnością ucieszy fakt, że w tej części wybrzeża odnajdziemy mnóstwo pół golfowych, a słoneczny klimat tu
panujący sprzyja uprawianiu tej dyscypliny. Dwa porty jachtowe umożliwiają morskie wyprawy. Znajdą tu również coś
dla siebie zwolennicy nurkowania i żeglarstwa. Orihuela Costa zachwyca zielonymi urbanizacjami z basenami i
tropikalną roślinnością. Na lokalnych targach można zakupić świeże pomarańcze czy cytryny. W tej częście wybrzeża
niemalże na każdym kroku spotykamy bar czy restauracje gdzie można skosztować kuchni śródziemnomorskiej i nie
tylko. Ogromne centrum handlowo-rekreacyjne La Zenia Boulevard zapewni rozywkę fanom zakupowego szaleństwa
oraz dostarczy niezapomnianych wrażeń najmłodszym. Miłośnicy życia nocnego również nie będą się tu nudzić, bo
liczne dyskoteki zapraszają tutaj na zabawę do białego rana. Wszystko to sprawia, że Orihuela Costa to jedno z
najatrakcyjnieszych regionów turystycznych w Hiszpanii. Piękne plaże, słoneczny klimat i mnóstwo atrakcji sprawiają,
że miejsce to odwiedzane jest rocznie przez miliony turystów z całego świata.

info@homepandora.com

www.homepandora.com

+34 965 049 480

