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Ekskluzywna willa na
rezydencjalnym osiedlu w
kurorcie Cullera
Cena

399 000,00 Euro

Numer oferty

2190DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

willa/dom

ILOŚĆ SYPIALNI

4

ILOŚĆ ŁAZIENEK

3

DODATKOWE INFORMACJE

garaz, ogród, tarasy,

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

1km

BASEN

nie

RYNEK

wtórny

.

umeblowane, wyposażone

Dodatkowe informacje
Zarządzamy wynajmem apartamentów w imieniu właścicieli, których z przyjemnością odciążamy od wszystkich zadań
operacyjnych ( przyjmowanie rezerwacji oraz poszukiwanie najemców, sprzątanie, naprawy, wymiany zużytych materiałów
eksploatacyjnych etc.). W każdej z obsługiwanych przez nas miejscowości prowadzimy biuro obsługi klienta, które nie tylko
zajmuje się przyjęciem i pożegnaniem gości, lecz także doradza najciekawsze formy spędzania wolnego czasu, poleca
najlepsze restauracje w okolicy i rozwiązuje wszelkie problemy.
Cullera jest idealnym miejscem zwłaszcza dla tych, którzy pragną odpoczynku z dala od zatłoczonych kurortów wypełnionych
dyskotekami.

W Cullerze znajduje się również park wodny aquapark ,dlatego też można śmiało polecać rodzinom z dziećmi.
Stare część miasta wypełniona jest wąskimi uliczkami tworzącymi niepowtarzalny klimat miasta.
W Cullerze znajduje się także latarnia morska, która pomimo kikukrotnych przeudowań zachowała jednak kształt nadany w
pierwotnym projekcie architektonicznym. Jest to jedna z najważniejszych budowli nawigacyjnych wybrzeża Walencji.
Wielu znanych w szczególności piłkarzy hiszpańskich - reprezentantów futbolu hiszpańskiego postanowiło osiedlić sie w
Cullera i stworzyć pierwszy jak i drugi dom.
W sezonie letnim odbywa się tu m.in. festiwal piwa niemieckiego, festiwal salsy oraz słynny GESTIVAL MEDUSA SUNSET
BEACH FESTIVAL- i wtedy kurort ten staje się tzw. Drugą Ibizą, gdyż przyjeżdżają tu znani dj jak i miłośnicy muzyki (w zeszłym
roku odnotowano 180 000 uczestników)
Miasto w ostatnim czasie znacząco postawiło na turystykę i przyjeto do realizacji projektuManhattan- Cullera stanie się tzw.
drugim Benidormem, a nawet i lepiej ponieważ planowane jest tu stworzenie portu dla jachtówz prawdziwego zdarzenia i
wybudowanie kilkudziesięciu nowoczesnych apartamentowców, to m.in. przyczyni się do wzrostu koniunkturu gospodarczej
jak i dot. rynku nieruchomości.
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