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ОРЕНДА ГАРНОГО ДОМУ ГІБІС ПОРЯД ІЗ ПЛЯЖЕМ В
ПОРТ ПОЛЕНСА
Оренда вілли в Порт Поленса на Майорці. Оренда житла на Майорці без
посередників. Продаж нерухомості.
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Гібіс - це двоповерховий будинок, розташований на другій лінії пляжу в Пуерто Поленса.
Будинок оточений терасою, де ви зможете провести час в хорошій компанії на стільцях гойдалках; або
всередині будинку на терасі під навісом.
Будинок складається з просторої вітальні із каміном і кондиціонером (тепло і холод); кілька диванів для
великої компанії і великий телевізор із супутниковим телебаченням, а також інтернет. Їдальня дуже
світла, стіл розрахований на 8 осіб.
Ваша окрема кухня обладнана посудомийною машиною, мікрохвильовою піччю і всім необхідним посудом
і кухонним приладдям для приготування найкращих страв. З кухні є вихід на терасу і це дуже практично
в даному випадку.
На першому поверсі також є спальня з двома ліжками 90 х 190 см і ванною кімнатою з ванною.
На другому поверсі знаходяться ще 3 спальні кімнати з кондиціонером.
Перша спальня – світла і яскрава з двоспальним ліжком. Друга спальня з двома ліжками 90 х 190 см і
четверта з двома ліжками 80 х 190 см.
На другому поверсі також знаходиться ще одна ванна кімната з ванною і двома вбудованими
раковинами.
Це відмінний будинок на літо поруч з пляжем для відпочинку сім′ї або компанії друзів на острові Майорка.
Puerto Pollensa - один з найпопулярніших курортів серед європейців і особливо англійців. Це невелике
містечко розташоване на північному заході Майорки і, незважаючи на те, що це великий курорт, пляж тут
значно менше зайнятий відпочиваючими, ніж в сусідній Алькудії. Крім простору тут також є мальовничий
вид на гори Майорки, тиша і спокій.
Puerto Pollensa знаходиться приблизно в 1 годині шляху на машині від столиці Пальми. Володіє
найбільшим відсотком «вірних» туристів, тобто тих, хто неодноразово повертається сюди при всьому
багатстві вибору, відкритості кордонів і відсутності клопоту з візами.
Завдяки розумному і дбайливому плануванні міста, зі збереженням історичної забудови, Пуерто Польенса
все ще володіє тим шармом, який полонив нас влітку 82-го, і все ще зачаровує й досі.
Те, що дійсно зроблено корисного завдяки масовому туризму - це три кілометри першокласного пляжу.
Пляж має форму підкови і з нього відкривається один з найкращих видів на гори Трамунтана. Можна бути
впевненим, що обов′язково знайдеться місце з якого вид на околиці здасться особливо мальовничим.
Залив Port de Pollenca огороджений від штормів і великих хвиль двома виступаючими мисами (один з них
Форментор), і тут немає сильних течій, у всякому разі, в зоні купання точно. Завдяки своєму мілководдю
пляж добре підходить для відпочинку з дітьми, а сприятливий вітер в затоці Польенка приваблює сюди
безліч віндсерферів. Хвилерізи забезпечують додатковий спокій для малюків і недосвідчених плавців.
Якщо ви любитель плавати, пірнати або просто засмагати - це місце для вас! Тут найчистіше море, дно
видно на глибині 20 м. І більше. Можна взяти участь у безлічі водних видів спорту: віндсерфінг, яхтинг,
водні лижі, підводне плавання ....
Маяк на мисі Форментор ще називають «Місце, де зустрічаються 4 вітри», коли ви до нього доберетеся,
ви зрозумієте чому! Види звідти відкриваються незрівнянні. Пляж у підніжжя готелю Форментор один з
найкрасивіших на Майорці. Майте на увазі, що вже недалеко від берега стає глибоко. І пляж, і мис, гідні
хоча б одноразового відвідування.
Одна з речей яку варто зробити - це прогулятися по соснової алеї (pine walk). Від порту рухайтеся на
північ приблизно метрів 800 і відразу після закусочної Dakota (не ходіть туди, там не найкраще місце),
доріжка звужується і ви опиняєтеся на алеї з соснами по обидва боки і чудовим видом на море.
Любителям ринків варто відвідати старе місто - Поленса. Це старовинне і красиве містечко, в якому по
неділях проводиться різнобарвний ринок. Здається, що прилавки будуть нескінченно витися серед
вузьких мощених вуличок.
В Puerto Pollensa на ринковій площі по середах проходить великий ринок. Тут можна купити практично
все, що вирощується і виробляється на Майорці: приправи, горіхи, оливи, оливкова олія, окости, ковбасу,
сир, а також взуття, одяг і різноманітні вироби. У мені прокидається апетит при одній згадці про цей
ринок і якщо ви такий же їх любитель як я, скористайтеся цією чудовою можливістю прикупити цікаві
речі собі додому.
Це чудове місце, щоб насолоджуватися відпочинком і спокоєм...
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :
Населення :
Кількість осіб:

A-0215
Вілли
Port
Pollença
8

Жила площа (м2):

130

Тераса (м2):

150

Загальна площа (м2):

400

Кількість спалень:

4

Спальня з двома
односпальними ліжками
(90х200):

3

Спальня з двоспальним ліжком
(180X200):

1

Ванна кімната - туалет, ванна:

2

Відстань до аеропорту (км):
Автобусна зупинка (м):
Відстань до міста (м):
Відстань до ресторанів (м):

62
500
1000
600

Відстань до пляжу (м):

60

Супермаркет SPAR (км):

300
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Обладнання
Кондиціонер, Дитяче ліжечко, Високий дитячий
стульчик, Приватний сад, Стоянка на вулиці,
Побутова техніка, Wi-Fi Інтернет, Соковижималка,
Електричний чайник, Тостер, Кавоварка,
Мікрохвильова піч, Електрична піч (Духовка),
Барбекю, Холодильник, Mорозилка, Пральна
машина, Посудомийна машина, Фен, Керамічна
плита, Кухонне начиння, Постільна білизна,
Рушники, Праска та прасувальна дошка,
Супутникове телебачення, Тераса, Тент.
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