ref. 820

Pis de 3 habitacions jardí comunitari amb piscina i plaça
d'parcament a Santa Cristina
17246 Santa Cristina d'Aro - centre
Cèntric apartament a Santa Cristina d'Aro, situat en un edifici de dos plantes.
Lluminós. Distribució: Entrada, menjador-sala d'estar, cuina independent, 3
dormitoris (1 tipus suite con salida a terraza), bany, lavabo. Terrassa. Inclou plaça
de PK La situació geogràfica de Santa Cristina i la bellesa del seu entorn fan dels
seus paratges un lloc idoni per a realitzar activitats a l'aire lliure i gaudir
intensament de la riquesa natural i patrimonial. Existeixen diverses rutes de
senderisme i cicloturisme que són un reclam per al visitant. Entre les més
destacades trobem la Via Verda, un carril bici que segueix l'antic traçat del Carrilet
que anava de Sant Feliu de Guíxols a Girona. També l'itinerari literari Rodoreda
Romanyà que ens aproxima a l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda i és una bona
manera de combinar el senderisme amb la cultura. Santa Cristina d'Aro és Terra
Megalítica per excel·lència, tant a l'Ardenya com a les Gavarres trobareu restes
arqueològiques de gran interès patrimonial, el més important és el dolmen de la
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Cova d'en Daina, a Romanyà. Altres elements a destacar són el castell de Solius, de
l'època medieval, ara ja en ruïnes, les Gorges de Salenys i la Font Picant, entre
d'altres. Al llarg de l'any, s'ofereix una àmplia programació de rutes guiades de
descoberta del patrimoni natural i cultural del municipi. Dins del terme municipal,
trobem 3 cales de gran bellesa: Cala de Canyet, Cala del Sr. Ramon i Cala
Vallpresona
Operació:
Situació:
Habitacions:
Pàrquing:
Terrassa:
Calefacció:
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Venda
Baix Empordà
3
Sí
Sí
Sí

Tipus:
Superfície:
Banys:
Gas ciutat:
Piscina:
Ascensor:

Pis
90 m2
1 bany , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
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