info Doña Pepa, bouwbedrijf Euromarina,
Topresort in het gezondste klimaat van Europa
Ligging en klimaat:
Euromarina heeft zijn projecten ca. 45km ten zuiden van Alicante op 35km van zowel “El Altet” (vliegveld
Alicante) alsook van de nieuw te bouwen internationale luchthaven “San javier” in Murcia. In dit unieke
natuurgebied realiseert Euromarina een 9-tal projecten met een totaaloppervlakte van 330ha. Euromarina
bevindt zich 4km van de authentieke en rustige badplaats Guardamar met zijn mooie witte zandstrand,
helder blauwe water (C.E.E. blauwe vlag) en de prachtige duinen. Guardamar kent ook een gezellige en
goed gefaciliteerde jachthaven met zeer concurrende prijzen. De projecten van Euromarina liggen direct
aan de twee beroemde zoutmeren aldaar die samen een prachtig beschermd natuurreservaat vormen met
een keur aan zeer bijzondere flora en fauna. De zoutmeren zijn o.a. beroemd als pleisterplaats van de
prachtige Flamingo’s die er gedurende het gehele jaar verblijven. De wereldgezondheidsorganisatie(de
W.H.O. onderdeel van de V.N.), betitelt het klimaat hier als één van de meest gezondste ter wereld. Het
droge klimaat met 320 dagen zon en een gemiddelde wintertemperatuur van 18,7 graden in combinatie
met het hoge jodium en ijzergehalte in de lucht en de hoge zoutconcentratie in de meren, maakt het
klimaat bijzonder heilzaam voor mensen met huidproblemen en gewrichtsaandoeningen (reuma en
artritis)problemen met de luchtwegen(astma) en met hart en vaatklachten. Een totaalconcept van de als
best bekroonde bouwer aan de Costa Blanca in 2002.
Sport:
- Paardrijden
- Golf: vijf 18-holes banen binnen een straal van 15km
• La Marquesa- Golf and country club
• Golf Vila Martin
• Golf Las Ramblas
• Campoamor- Golf and country club
• La Finca golf club
- 5 Jachthavens in de omgeving waarvan 1 direct in Guardamar.
- Voetbal, basketbal, tennis, volleybal, speelplaatsen, overdekt olympisch zwembad en sauna.
Feesten:
Vanaf Pasen tot eind September vindt er in ieder dorp in de omgeving “Moros y Cristianos”(moren en
christenen) feesten plaats, een herdenking aan de Moorse inval in Spanje. Dit gaat gepaard met
schitterende kleurrijke optochten, bloemen, dans en muziekfestivals.
Service:
Euromarina kent als eerste in Spanje een urbanisatie met een eigen gemeentehuis en een keur aan
verschillende diensten:
• kosteloze Spaanse taalcursussen
• eigen postkantoor
• eigen Artsenpraktijk(24-uursdienst), tandarts en apotheek.
• een van de meest gerenommeerde oogkliniek van Spanje
• 20 restaurants in alle soorten en prijsklassen.
• 6 supermarkten een slager en 3 bakkerijen.
• Verschillende winkels
• 2 reisbureaus en een autoverhuurbedrijf
• computercentrum
• verschillende banken
• 2 opticiens
• katholieke kerk
• wasserij
• autoreparatie
• schoolbus naar Rojales, Guardamar en Torrevieja.
• Lijnbussen naar alle bestemmingen
• Hotel Laguna; een 4-sterrenressort met een van de mooiste Health-spa’s, met alle denkbare faciliteiten
en therapieën, in de omgeving.

