Prodaja počitniški objekt MALINSKA, 51,57m2

Posredovanje:

Prodaja

Tip:

Počitniški objekt - Apartma

Velikost:

51,57m2m2

Nadstropje:

P/2

Lokacija:

MALINSKA, Primorsko-goranska

Šifra:

Ni podatka

Država:

Hrvaška

Leto izgradnje:

zgrajeno leta 2000

Energetski razred:

Ni podatka

150.000,00 EUR

51,57 m², apartma, zgrajen l. 2000, P/2 nad., Apartma z dvema spalnicama in pogledom proti morju na atraktivni lokaciji 200m od
plaže, prodamo. Cena: 150.000,00 EUR
Apartma leži v pritličju stavbe in meri 51,57 m², ki jih sestavljajo dve spalnici, kopalnica, dnevni prostor s kuhinjo in loža površine
14,43 m².
Apartma je opremljen, loža je zastekljena in se lahko po želji odpira in zapira.
Atraktivna lokacija, pogled na morje, do plaže je 200m, do centra mesta 100m.
Vabljeni na ogled!
S prisrčnimi pozdravi, Nina
Email: nina@tinker-nep.si
VELIKO PONUDBO ČUDOVITIH NEPREMIČNIN NA HRVAŠKI OBALI NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI https://www.tinker-nep.si/
Malinska, ki je svoje ime dobila po mlinu, se nahaja v lepem gozdnatem zalivu na zahodni obali otoka Krk. Nekoč pristanišče, ki je
ladjam služilo tudi kot sidrišče za zavetje pred burjo, se je s prihodom parnikov v 18.stoletju zahvaljujoč blagi klimi prelevilo v eno
najbolj priljubljenih letovišč v Kvarnerju.
Malinsko krasijo številne peščene in prodnate plaže, betonirana plaža z manjšimi prodnatimi zalivi in otroškim igriščem ter manjši
kamniti zalivi pod dišečimi borovci, kjer se lahko umaknete množici.
Med letom lahko v Malinski uživate v številnih prazničnih in kulturnih prireditvah kot so Malinska noč, Malinsko kulturno poletje,
praznik Sv. Apolinara ter Kvarnerska regata. Športni navdušenci lahko uživajo v odbojki na mivki, tenisu, košarki in vseh vrstah
vodnih športov.
Gostinski objekti v Malinski in njeni okolici preko bogate gastronomske ponudbe ohranjajo svojo ribiško tradicijo, ob rivi in marini pa
se nahaja vrsta lokalov, kjer lahko ob jutranji kavi opazujete ribiške čolne in galebe, zvečer pa enega najlepših sončnih zahodov.
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