
 
 

IF Metall Östra Skåne har en lägenhet i Torre de la Horadada, Alicante, Spanien.  

Den ligger på ca 500 meters gångavstånd till havet och med pool på området. Lägenheten uthyres med 

all behövlig utrustning utom strandbadlakan, toalettpapper, diskmedel och dylikt. 
 

Lägenheten som har 6 + 2 bäddar (samt en resesäng för barn under 2 år) är på 88 m² och har tre sovrum, 

två badrum, vardagsrum, kök, två mysiga terrasser samt balkong från stora sovrummet och solig takterrass med 

utedusch, utekök och grill. Stora sovrummet har en dubbelsäng och de två andra sovrummen har två enkelsängar var.  

I vardagsrummet finns en bäddsoffa och TV med svenska kanaler. Två toaletter med dusch. Pool och grönyta finns på 

den allmänna gården mellan husen. Garageplats nr. 37 tillhör lägenheten och där finns 2 cyklar. 
 

Torrevieja som är närmast större samhälle ligger ca 2 mil från Torre de la Horadada, och tack vare ortens 

geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här 

med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året.  

Mer information från området finns på www.torreviejaguiden.se. 
 

 
Följande priser per vecka gäller för 2018 

   

    Säsong Vecka Pris 

    Vår 5-17 2900 kr 

    Sommar 18-39 3900 kr 

    Höst 40-4 2900 kr 
       

Lägenheten lottas ut efter en prioriteringsordning om det är flera intresserade för samma vecka, därför måste 

ansökningarna för våren (veckorna 5-17) vara expeditionen tillhanda senast 1 oktober, för sommaren 

(veckorna 18-39) vara expeditionen tillhanda senast 1 december och för hösten (veckorna 40-4) vara 

expeditionen tillhanda senast den 1 maj. 

Om lägenheten är ledig efter dessa datum kan de bokas efter principen först till kvarn. 

Måndagar är bytesdag. Intresseanmälan görs på vår hemsida eller finns anmälningsblanketter hos din 

klubb, avdelningsombud, sektionerna eller avdelningsexpeditionen. 

Mer information finns på www.ifmetall.se och klicka dig in på Avdelning Östra Skånes sida. 
 

 
 

               www.ifmetall.se/avd47 

Adress 

IF Metall Östra Skåne 

V Storgatan 22 

291 31 Kristianstad  

Telefon: 044-20 78 40 

Fax: 044-20 78 49 

E-post: 

postbox.avd47@ifmetall.se 
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