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Platja de la Malvarrosa
Platja de la Malvarrosa
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Aquesta platja és la prolongació cap al nord de la platja de l'Arenal. Amb una longitud de 400
metres i una amplària de 100 metres, que en situacions de baixamar pot arribar als 150
metres, es caracteritza per ser d'arena fina. Disposa també dels certificats ISO 9001 de
Qualitat, ISO 14001 de Medi Ambient i la Q de Qualitat atorgada per l'Institut de Qualitat
Turística Espanyola, i disposa, a més, d'una platja accessible dotada de totes les comoditats
per a fer gaudir de les nostres platges a tot aquell que requerisca els seus serveis.
Detalls:
Length: 400.00 m.
Average width: 150.00 m.
Quality certificates:
ISO 9001

ISO 14001
Q
Available services:
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Posición Googlemaps:
United States
39° 52' 18.4512" N, 0° 3' 32.868" W
See map: Google Maps [8]
Municipio: Burriana [9]
Datos principales
Aquesta platja és la prolongació cap al nord de la platja de l'Arenal. Amb una
longitud de 400 metres i una amplària de 100 metres, que en situacions de baixamar
pot arribar als 150 metres, es caracteritza per ser d'arena fina. Disposa també dels
certificats ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Medi Ambient i la Q de Qualitat
atorgada per l'Institut de Qualitat Turística Espanyola, i disposa, a més, d'una platja
accessible dotada de totes les comoditats per a fer gaudir de les nostres platges a
tot aquell que requerisca els seus serveis.
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 9001
ISO 14001
Q
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 400.00
Anchura media: 150.00
Imagen
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Municipis:
Burriana [9]

Valora i compartix what are these?
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
Top

Back
Política de cookies
Avis legal
Contacte
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

