Appartement
2 slaapkamers
Een badkamer
71 m²
REF: ME 1907

Garrucha

85.000€

Dit appartement is te koop in het hart van Garrucha, Almeria, Andalusië, genesteld in een
modern gebouw.
De woning bestaat uit: 2 slaapkamers en 1 badkamer met een grote inloopdouche. Er zijn
inbouwkasten in de slaapkamers. Er is een op het westen gelegen terras aan de woonkamer
en een interne trap omhoog naar een groot privé dakterras met prachtig 360º uitzicht op de
zee en de stad.
Inclusief alle meubels. Lift.
Deze accommodatie ligt zeer dicht bij de Lidl-supermarkt en op minder dan 5 minuten lopen
naar de promenade aan zee. Garrucha heeft veel winkels, restaurants en andere bedrijven,
evenals een medisch centrum en scholen.
Garrucha is een bruisende stad direct aan de Middellandse Zeekust met een werkende haven,
en toeristen die er vooral in de zomermaanden verblijven.
De andere steden Mojácar, Vera en Turre liggen op 10 minuten rijden en er zijn lokale bussen
die de ene stad met de andere verbinden. Garrucha beweert de ‘zeevruchtenhoofdstad van de
Costa Almeria’ te zijn. Vissen is de belangrijkste industrie van het gebied en de belangrijkste
bron van inkomsten, de uitgebreide haven van de stad wordt gebruikt voor zowel commerciële
als vrijetijdsactiviteiten en bezoekers kunnen kijken naar de visser die zijn vangst na een dag
op zee uitlaadt. Garrucha heeft brede zandstranden die zich uitstrekken zover het oog reikt,
ideaal om te zonnen, te sporten of gewoon te wandelen. Het strand in de stad is een strand
met blauwe vlag, het enige stadsstrand in Europa dat de prestigieuze blauwe vlag heeft
gekregen. Almería geniet van een zonnig klimaat met 320 dagen per jaar glorieuze
zonneschijn.
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