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Niebieskie Migdały – hiszpańskie marzenie o słońcu
Witajcie w SANTA POLA - uroczym walenckim miasteczku na Costa Blanca. Ta niegdyś
rybacka wioska z malowniczą mariną przekształciła się w ośrodek turystyczny i dzisiaj
oferuje wszystko co najlepsze na hiszpańskim wybrzeżu. Santa Pola to piaszczyste plaże,
szum fal ciepłego morza, cień palmowych drzew, raj dla amatorów sportów wodnych,
smakoszy owoców morza i niebiańskiej paelli. Santa Pola spełnia marzenia… marzenia
o słońcu.
Santa Pola leży w niedalekiej odległości na południe od Alicante, z lotniska El Altet
mamy do pokonania zaledwie 14km, polecamy taksówki, które w przystępnej cenie dowiozą Was
pod sam apartament lub komunikację autobusową, równie sprawną i wygodną. Warto zatrzymać
się w Alicante, wizyty w stolicy prowincji nie pożałują miłośnicy malowniczych uliczek, knajpek
z tapas i paellą, licznych muzeów i parków. Nad miastem wznosi się majestatyczne skaliste
wzgórze z Zamkiem św.Barbary, z którego murów rozciąga się przepiękna panorama portu, plaż
i starego miasta, nad którym czuwa tajemnicza twarz Maura…
Niewątpliwą zaletą bliskiego położenia Alicante jest doskonałe skomunikowanie
z praktycznie każdym regionem Hiszpanii. Z samej Santa Poli dotrzecie w wiele fascynujących
miejsc, polecamy wizytę w palmowym parku Elche, urocze stare miasto Murcji czy pobliskie Rio
Safari. Komunikacja autobusowa jest wygodna i w przystępnych cenach, jeśli zdecydujecie się na
wynajem samochodu bez problemu znajdziecie wypożyczalnie na lotnisku zaraz po przylocie ale
też w Santa Poli nie stanowi to wyzwania :) Dla miłośników morskich podróży niewątpliwą
atrakcję będzie rejs statkiem na wyspę Tabarca. To najmniejsza, stale zamieszkana wysepka
hiszpańska, na której czas zdaje się zatrzymał, zastygł i każe nam zwolnić, przysiąść w jednej
z uroczych restauracyjek wśród XVIII wiecznych murów i chłonąć upalną, leniwą atmosferę
hiszpańskiego południa. Tabarca to również piękne zatoczki i malownicze plaże, warto spędzić
na wyspie przynajmniej jeden dzień, ma ona niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju klimat.
Warto zapoznać się z przewodnikiem po Walencji, ponieważ wymienione atrakcje to tylko
namiastka tego co region ma do zaoferowania.
Santa Pola zachwyci Was licznymi plażami, piękną promenadą wzdłuż której znajdziecie
knajpki i restauracje z obowiązkową pozycją w menu – pyszną paellą, orzeźwiającym gazpacho
i nieprzebranym wyborem tapas i owoców morza. Warto wybrać się na rowerową wycieczkę
wzdłuż wybrzeża by dotrzeć do spektakularnej plaży Carabassi, z której możemy podziwiać
panoramę Alicante i gdzie w licznych szkółkach windsurfingu, kitesurfingu czy nurkowania
amatorzy wodnych sportów znajdą swój raj. Płytkie, spokojne wody plaż Santa Poli zachęcają do
kąpieli rodziny z dziećmi. Złote piaski, szum łagodnych fal, błękity i turkusy, od małych,
spokojnych zatoczek po tętniące wakacyjnym gwarem plaże z mnóstwem atrakcji w postaci
wszelkich wodnych sportów. Słońce na Costa Blanca nie zawodzi...
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Apartament:
Lokalizacja: Wschodnia część Santa Pola przy ulicy Oscar Espla 13.
Plan-rozkład pomieszczeń: Apartament dysponuje dwiema sypialniami, salonem z widokiem
na morze, kuchnią z galerią, korytarzem, łazienką i tarasem z widokiem na morze. Powierzchnia
apartamentu wynosi 65m².
Wyposażenie: Sypialnia małżeńska wyposażona jest w podwójne łóżko, szafę garderobianą,
lustro, szafkę nocną, lampkę. W drugiej sypialni znajdują się dwa łóżka pojedyncze i komoda.
Kuchnia z galerią wyposażona jest w kuchenkę gazową, lodówkę, czajnik elektryczny, kawiarkę,
toster, gofrownicę, mikser oraz wszystkie niezbędne naczynia i przybory kuchenne, w galerii
znajduje się pralka automatyczna. Łazienka posiada wannę z prysznicem, umywalkę, lustro,
bidet, toaletę oraz szafkę na drobne kosmetyki.
Wyjątkowym miejscem w apartamencie jest przestronny salon z przytulną sofą, fotelami, częścią
jadalną. W salonie jest telewizor z płaskim ekranem (dostępne są polskie kanały) oraz
biblioteczka. Z salonu wychodzimy na przestronny taras wyposażony w meble ogrodowe.
Z okien salonu i tarasu roztacza się spektakularny widok na morze.
Apartament posiada klimatyzację. Do dyspozycji gości są wygodne rowery. W budynku jest
winda. Parking znajduje się na ogrodzonym terenie przy budynku. Rowery możemy bezpiecznie
przechowywać w rowerowni. Na terenie obiektu znajduje się przestronne patio-taras. Budynek
posiada dwa wejścia.

Najbliższa okolica:
Plaża znajduje się w odległości pięciu minut spacerem, wychodząc z budynku należy przejść
w lewo ok.20m a następnie skręcić w prawo na schody prowadzące wprost na plażę.
Tą samą drogą dotrzecie na promenadę biegnącą wzdłuż plaży, idąc w prawo spaceroworowerowa szeroka aleja zacieniona szpalerem palm zaprowadzi Was do centrum Santa Poli,
na kolejne plaże, przez port, niezliczone restauracje, sklepik aż do Parku Salinas, którym władają
urocze flamingi. Jeśli jesteście gotowi na dłuższą wyprawę (polecamy rowery, trasy
są nieziemskie cudne) skierujcie się w lewo, promenada biegnąc wzdłuż wybrzeża przechodzi
w wygodną ścieżkę, mijając urokliwe zatoczki, dzikie plaże i wydmy dotrzecie na fenomenalną
plażę El Carabassi.
Poruszanie się po miasteczku i okolicy ułatwi Wam usytuowany zaraz przy wyjściu z budynku
przystanek autobusowy, bez problemu dotrzecie do centrum, pobliskiego marketu i dalej
położonych plaż. Do najbliższego większego sklepu Mercadony dojdziemy w 20 minut, świetną
alternatywą dla pieszej wyprawy są migdałowe super wygodne rowery :)
Większość restauracji i barów znajduje się w centrum, ale w odległości 10 minut od domu, idąc
w lewo i w dół znajdziemy m.in. Irish Pub i włoską restaurację La Permigianę, obie godne
polecenia. Przy plaży warto zatrzymać się w małej knajpce serwującej pyszną kawę con leche,
zwłaszcza że, jednym ze składników jej smaku jest piękny widok na szafirowe morze.
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Atrakcje Santa Poli
Rejs na wyspę Tabarca - polecamy zaplanować pobyt na cały dzień na tej uroczej wysepce,
piękne plaże, przyjemne restauracje, sklepiki, magiczny klimat, promy na Tabarkę odchodzą z
portu co pół godziny, bilet jest otwarty, godzinę powrotu wybierzecie sami
Castillo Fortaleza de Santa Pola - znajdujący się przy centralnym placu, warto zwiedzić
znajdujące się w zamku Museo del Mar i piękną kaplicę
Aquario Municipal de Santa Pola – super sympatyczne miejsce, obejrzymy tu rybki i inne
morskie stworzonka, polecamy szczególnie dla dzieci
Pola Park – park rozrywki z licznymi atrakcjami dla dzieci i rodziców-uwaga: wciąga!
Park Salinas de Santa Pola – polecamy miłośnikom ptaków i słoności (tak, słoności nie
słodkości:)
Faro de Santa Pola – fantastyczny punkt widokowy m.in na wyspę Tabarkę
ZOO Safari - warto zobaczyć piękne, egzotyczne zwierzęta, niektóre obłaskawione np. żyrafa,
która zjada z ręki orzeszki :) równie niesamowity jest pokaz akrobacji wykonywanych przez lwy
morskie, wrażeń nie zabraknie
i oczywiście plaże… piękne, złote, słoneczne… plaże marzenie…

Informacje praktyczne:
- w każdy poniedziałek i w każdą sobotę odbywa się targ na ulicach miasta
- codziennie, po godzinie 18-tej w porcie kupicie świeżą rybę od rybaków - pozycja
obowiązkowa, jeszcze tylko ktoś musi ją przyrządzić…
- sklepy są czynne cały tydzień, ograniczenia godzinowe dotyczą soboty i niedzieli, pamiętajcie
jednak o instytucji sjesty, warto czytać informacje o godzinach otwarcia
- informacja turystyczna znajduje się przy porcie i spełnia swoją funkcję perfekcyjnie, uwaga na
godziny sjesty ;), drugi punkt znajdziecie niedaleko dworca autobusowego a kolejny na Gran
Playa
- Kościół znajduje się w centrum miasta, przy Zamku, msze odprawiane są o godzinie 11-tej
w niedzielę
- promy na Tabarcę kursują codziennie i bardzo często, jeśli cierpisz na chorobę morską
zdecydowanie nie polecamy szybkich wodnych taksówek, jeśli jednak ważniejszy jest dreszczyk
emocji wybór należy do Ciebie
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- z lotniska EL Altet w Alicante polecamy wziąć taksówkę, koszt przejazdu wyniesie ok.25Euro,
autobus z lotniska nie dojeżdża w pobliże apartamentu, będziesz musiał się przesiąść na dworcu
głównym lub wziąć z niego taksówkę-na pewno taka wersja sprzyja rozpoznaniu terenu

Cennik
Koszt pobytu – CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ - 80Euro za dobę (4+1)
Koszt pobytu – OD WRZEŚNIA DO KOŃCA MAJA - 60Euro za dobę (4+1)
Opłata za sprzątanie – jednorazowa, należy ją doliczyć do ostatecznego kosztu pobytu i wynosi
65Euro.
Rezerwacje przyjmowane są dla pobytów min. 7nocy.

