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ОРЕНДА НА ЛІТО БУДИНКУ САЛЗЕС III БІЛЯ
СОСНОВОГО ПЛЯЖУ В АЛЬКУДИЯ
Оренда вілл і квартир для відпочинку на острові Майорка в Іспанії.
Продаж нерухомості на Майорці.

booking@svetlanamallorca.com
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Цей двоповерховий будинок Салзес III розташований в найкрасивішому куточку північного узбережжя,
якраз навпроти чудового пляжу і незрівнянної набережної. З великою кількістю розваг і атракціонів для
дітей, парків, безліччю магазинів, ресторанів, барів, медичних центрів. У цих місцях багато велосипедних
доріжок і пунктів прокату велосипедів від звичайних дорожніх до справжніх маунтинбайків. Кілька інших
невеликих і красивих пляжів знаходяться в районі 5 км від квартири. Це прекрасне місце відпочинку як
для одиноких пар так і для сімейних пар з дітьми.
На першому поверсі дуплексу є затишна вітальня з диваном, кондиціонером, обідньою зоною на 6 осіб,
кухнею і терасою, з якої відкриваються вражаючі види прямо на пляж Пуерто де Алькудія. На другому
поверсі знаходяться три дуже світлі спальні кімнатами. Одна з них, з двоспальним ліжком, розмірами 150
см х190 см і терасою з видом на море. Інша - з двома односпальними ліжками, розмірами 90см х190см і
третя - з двоповерховим ліжком.
Пуерто-де-Алькудія - це невеликий рибальський порт, який в даний час є популярним місцем для
прекрасного відпочинку. Набережна виграла кілька конкурсів в галузі архітектури та урбанізму і є
ідеальним місцем для денних і вечірніх прогулянок, під час яких можна насолоджуватись запашним
ароматом і приємним бризом, між "llaüts" - традиційними рибальськими суднами, і чудовими сучасними
яхтами, спортивного комплексу Alcudiamar. З іншого боку, тут можна знайти найкращі рибні ресторани,
кафе-морозиво і магазини одягу, пляж з барами, прокатом човнів, парусних курсів, аквапарк. Дітям
особливо сподобається чистий і невеликий пляж, водні гірки, а батьки оцінять захопливу атмосферу
міста і його історичні пам′ятки, морську прогулянку. Поблизу є близько двадцяти найрізноманітніших
менших пляжів на будь-який смак: пісок, галька, камінь. Пляжі Alcanada, або S′Illot Coll Baix - справжнє
диво природи – добратись туди можна тільки з моря або через вузеньку стежку поміж сосен і скель.
У Алькудії пам′ятки зустрічаються на кожному кроці. Середньовічне місто, побудоване в XIV ст., до цих пір
оточене кріпосними стінами, так і манить пройтись по старих вуличках, відчути подих давньої старовини,
посидіти в невеликих ресторанчиках, заглянути в сувенірні лавки і невеликі магазинчики.
З порту Алькудії кожен день відправляється пором на сусідній острів Менорка. Національний парк
Албуфейра є найбільшим і визначним на Балеарських островах. На його території мешкають понад 270
різновидів птахів. Тут можна взяти напрокат велосипед, вхід безкоштовний. Алькудіа вважається
відмінним центром дайвінгу та віндсерфінгу, тому що більшу частину літа тут дують сильні вітри.
У 3 км від квартири знаходиться знамените на всьому острові поле з 18- лунок для гольфу Алканада з
фантастичними видами на море.
Оренда цих апартаментів на Майорці (Іспанія) прекрасно підходить для відпочинку всією сім′єю або
компанії друзів.
Відпочинок і туризм на Майорці. Самостійна подорож на Майорку! Оренда від власників на
Майорці! Апартаменти, вілли, шале, студії - на будь-який смак! Продаж і купівля нерухомості нa
Майорці! Оренда апартаментів, будинків, квартир, вілл, студій на Майорці від власника.
Трансфер на Майорці. Екскурсії на Майорці. Шоп-тури і шопінг на Майорці. Оренда машин, яхт і
велосипедів. Продаж нерухомості на Майорці. Віза в Іспанію.
Ексклюзивний відпочинок на Майорці – свято душі і тіла, коли програма Вашого перебування на
чудовому острові продумана до дрібниць і Вам нема про що турбуватися. Кожна деталь Вашого
відпочинку це наша турбота про Вас!
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Характеристика
Посилання :
Тип нерухомості :

A-0206
Таунхауси

Населення :
Кількість осіб:
Жила площа (м2):
Тераса (м2):

Port de
Alcudia
6
102
20

Кількість спалень:

3

Спальня з двоспальним
ліжком (150X200):

1

Спальня з двома
односпальними ліжками
(90х200):

1

Спальня з двохярусним
ліжком:

1

Ванна кімната - туалет, біде,
душова кабіна, ванна:

1

Ванна кімната - туалет, душ:

1

Відстань до аеропорту (км):

60

Автобусна зупинка (м):

50

Відстань до ресторанів (м):

30

Відстань до пляжу (м):

30

Супермаркет EROSKY (м):
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Обладнання
Кондиціонер, Дитяче ліжечко, Високий дитячий
стульчик, Приватний сад, Побутова техніка, Wi-Fi
Інтернет, Електричний чайник, Тостер,
Кавоварка, Мікрохвильова піч, Електрична піч
(Духовка), Холодильник, Mорозилка, Пральна
машина, Посудомийна машина, Фен, Кухонне
начиння, Постільна білизна, Рушники, Праска та
прасувальна дошка, Супутникове телебачення,
Тераса.
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