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Willa z basenem i ogrodem w
Cullera
Cena

525 000,00 Euro

Numer oferty

2164DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

willa/dom

ILOŚĆ SYPIALNI

5 lub więcej

ILOŚĆ ŁAZIENEK

3

Wszystkie sypialnie

5

powierzchnia mieszk. (m2)

325

DODATKOWE INFORMACJE

domek dla gości

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

1 km

BASEN

tak

RYNEK

wtórny

.

ogród z egzotycznymi drzewakmi i
cytrusowym,i, awokado, kaki

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

2600 m2

Dodatkowe informacje
CentroBrokers Nieruchomości w Hiszpanii prezentuje willę z basenem i ogrodem w kurorcie nadmorskim Cullera
Na powierzchni mieszkalnej ok. 325 m2 znajdziemy 5 sypialni, 3 łazienki, salon, kuchni
Głowną częśc willi stanowi ogromny salon (o powierzchni 50 m2), kuchnia z jadalnią (powierzchnia 27 m2) o bardzo grubych
ścianach (50 cm)
oraz sypialnia i łazienka
Na kolejnej kondygnacji znajdują się :4 sypialnie, i 2 łazienki. W tym jedna głowna sypialnia posiadająca własną łazienke

Na terenie posiadłości znajduje się duży basen o pojemności 85 000 litrów .
Willa otoczona jest ogrodem, w którym znajdują się zarówno drzewka cytrusowe (pomarańcze, cytryny) jak i inne tropikalne
(papaya, awokado, chimiroya, figowce, bananowce, drzewka oliwne, kaki, nispero, winogrona, gruszki) jak i endemiczne
gatunki drzew palmowych
Nieruchomość znajduje się ok. 1 km od plaży i praktycznie przy jednej z drugiej co do wielkości rzeki w Hiszpanii

Nieruchomości Costa Blanca***Cullera***
Cullera jest idealnym miejscem zwłaszcza dla tych, którzy pragną odpoczynku z dala od zatłoczonych kurortów wypełnionych
dyskotekami.
Można spędzić tu czas odpoczywając na plaży, zażywając kąpieli w idealnie czystym morzu lub opalać się na niezaśmieconych
plażach.
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Miłośnicy aktywnych sportów także znajdą coś dla siebie, w Cullerze znajduje się bowiem klub jachtowy, klub żeglarski oraz
kajakowy. Można także podziwiać wspaniałe widoki wędrując szlakami górskimi.
W Cullerze znajduje się również park wodny aquapark, dlatego też można śmiało polecać rodzinom z dziećmi.

Cullera to miasto znane z słynnego na świecie festiwalu Medusa oraz festyn piwa niemieckiego.
Stare część miasta wypełniona jest wąskimi uliczkami tworzącymi niepowtarzalny klimat miasta.
W Cullerze znajduje się także latarnia morska, która pomimo kikukrotnych przebudowań zachowała jednak 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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