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Gran Playa
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Al sud del port i en ple nucli urbà es troba esta platja d'arena fina, d'un quilòmetre de longitud,
que mostra un aspecte molt animat. Els accessos es troben a nivell de carrer, a través de
passarel·les. Al llarg de la platja es poden trobar, a més, xicotetes illes de palmeres que li
donen una imatge molt atractiva. La possibilitat de practicar planxa de vela i vela són alguns
dels servicis que oferix. És una platja adaptada per a persones de mobilitat reduïda.
Detalls:
Length: 1060.00 m.
Average width: 120.00 m.
Occupancy: Media

Quality certificates:
ISO 9001
ISO 14001
Available services:
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Posición Googlemaps:
United States
38° 11' 28.6008" N, 0° 34' 9.4116" W
See map: Google Maps [17]
Municipio: Santa Pola [18]
Datos principales
Al sud del port i en ple nucli urbà es troba esta platja d'arena fina, d'un quilòmetre de
longitud, que mostra un aspecte molt animat. Els accessos es troben a nivell de
carrer, a través de passarel·les. Al llarg de la platja es poden trobar, a més, xicotetes
illes de palmeres que li donen una imatge molt atractiva. La possibilitat de practicar
planxa de vela i vela són alguns dels servicis que oferix. És una platja adaptada per
a persones de mobilitat reduïda.
Datos adicionales
Certificación de calidad: ISO 9001
ISO 14001
Zona de baño no controlada por la consejeria de medio ambiente:
0
Length: 1060.00
Anchura media: 120.00
Ocupación: Media
Imagen

[19]

Municipis:
Santa Pola [18]
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