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SPRZEDANE Apartament 500
m od morza w kurorcie
Cullera
Dostępność

SPRZEDANE

Numer oferty

1179DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

apartament

ILOŚĆ SYPIALNI

1

ILOŚĆ ŁAZIENEK

1

PIĘTRO

1

WINDA

nie

powierzchnia mieszk. (m2)

50

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

500 m

RYNEK

wtórny

.

umeblowane, wyposażone, taras,

FILM

kliknij i zobacz video

Dodatkowe informacje
CentroBrokers Nieruchomości w Hiszpanii prezentuje urocze mieszkane usytowane zaledwie 500 od morza i pięknej
piaszczystej plaży.
Obiekt ten usytuowany jest na spokojnym cichym i kameralnym osiedlu, blisko obiektów sportowych szkól i osiedli wiilowych
usytuowanych na wzgórzu.
Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze w bloku bezwindowym.
Nieruchomośc o powierzchni ok 50 m2 składa się głównej sypialni, salonu z kuchnią amerykańską z wyjściem na taras oraz
łazienki. istnieje możliwość wybudowania ścianki działowej i dobudowania drugiego pokoju, w chwili obecnej jest tam
wstawione łózko pietrowe i przedzielone zasłoną.
Mieszkanie nie wymaga wielkich nakładów finansowych wystarczy je odmalować lub odświeżyć.
Wszelkie udogodnienia, restauracje i sklepy w odległości spacerowej, a miejsca parkingowe ogólnodostępne.
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.
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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.
W Cullera znajduje się też muzeum pirackie, 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.
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