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Els Vivers/ Los Viveros
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Es tracta d'una platja natural, oberta i verge que confronta amb el riu Segura pel nord i amb la
platja de la Babilònia pel sud. Destaca pels seus més de dos quilòmetres d'arena fina i pel
seu entorn, marcat per un important cordó de dunes fixades per abundant vegetació i
extensos pinars. En la zona dunar es poden vore uns importants jaciments arqueològics
coneguts com Rábita Califal i La Fonteta.
Detalls:
Length: 1212.00 m.
Average width: 40.00 m.
Occupancy: Media
Quality certificates:
ISO 9001
ISO 14001
Available services:
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Posición Googlemaps:
United States
38° 6' 14.04" N, 0° 38' 40.2108" W
See map: Google Maps [14]
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Municipio: Guardamar del Segura [15]
Datos principales
Es tracta d'una platja natural, oberta i verge que confronta amb el riu Segura pel
nord i amb la platja de la Babilònia pel sud. Destaca pels seus més de dos
quilòmetres d'arena fina i pel seu entorn, marcat per un important cordó de dunes
fixades per abundant vegetació i extensos pinars. En la zona dunar es poden vore
uns importants jaciments arqueològics coneguts com Rábita Califal i La Fonteta.
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 9001
ISO 14001
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 1212.00
Anchura media: 40.00
Ocupación: Media
Imagen
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Municipis:
Guardamar del Segura [15]
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