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Nieruchomości w Hiszpanii. 3
pokojowe Mieszkanie w strefie
portowej 700 m od plaży w
Cullera w okazyjnej cenie
Cena

55 000,00 Euro

Numer oferty

2303DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

apartament

ILOŚĆ POKOI

4

ILOŚĆ SYPIALNI

3

ILOŚĆ ŁAZIENEK

1

PIĘTRO

4

WINDA

nie

powierzchnia mieszk. (m2)

70

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

700 m

RYNEK

wtórny

Dodatkowe informacje
CentroBrokers Nieruchomości w Hiszpanii prezentuje mieszkanie usytuowane w samym centrum kurortu nadmorskiego
Cullera i 700 m od morza
Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze w bloku bezwindowym
Nieruchomość o powierzchni ok 70m2 składa się z 4 pokoi w tym salonu , 3 sypialni, 1 łazienki, i kuchni
Wszelkie udogodnienia, restauracje i sklepy w odległości spacerowej, a miejsca parkingowe ogólnodostępne.
Doskonała lokaluzja, mieszkanie usytuowane jest w strefie portowej i w bliskiej odległości od plaży.
Cullera jest idealnym miejscem zwłaszcza dla tych, którzy pragną odpoczynku z dala od zatłoczonych kurortów wypełnionych
dyskotekami.

W Cullera odbywa się coroczny festiwal muzyczny Medusa Sun Beach Festival , wtedy to na początku lipca Cullera staje się
drugą Ibizą, gdyż ściągają tam didżeje z całego świata i wtedy to dopiero ceny wynajmu w tych dniach osiągają apogeum
W Cullera znajduje się również park wodny aquapark, dlatego też można śmiało to miejsce polecać rodzinom z dziećmi.
Stara część miasta wypełniona jest wąskimi uliczkami tworzącymi niepowtarzalny klimat miasta.
W Cullera znajduje się także latarnia morska, która pomimo kikukrotnych przebudowań zachowała kształt nadany w
pierwotnym projekcie architektonicznym. Jest to jedna z najważniejszych budowli nawigacyjnych wybrzeża Walencji.
Cullera jest miasteczkiem położonym w sercu wybrzeża Walencji. Linia brzegowa w formie zatoki, chroni od wiatrów co
sprawia że jest to idealne miejsce do korzystania z uroków morza śródziemnego.
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W Cullera znajduje się też muzeum pirackie, CENTROBROKERS.COM
słynna grota, wieża, ermity -pustelnie oraz sanktuarium, dokąd ścięgają tłumnie
pielgrzymki.
W mieście w sezonie letnim odbywa sie festival salsy i festiwal piwa niemieckiego.

Nadto w Cullera została zatwierdzona i rozplanowana rozbudowa miasta tzw. projekt Manhattan i kreowanie miasta na tzw.
Benidorm z licznymi drapaczami chmur. Proszę sobie tylko wyobrazić jak wtedy ceny wynajmów w tym mieście pójdą do góry,
a i tak są już wysokie.
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.
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