
  

 

Lägenhet Torrevieja  
Lägenheten som man kan hyra ligger i Torrevieja i Spanien, en dryg timme 
från Alicante. Man flyger enklast till Alicante och bl.a SAS, Norwegian och 
Ryan Air har flighter dit regelbundet.  

  
Lägenheten är på ca 140 kvm och ligger högst upp på 5e våningen i ett hus 
med hiss. Den har stor terrass som går längs sidan på lägenheten och en del 
av terrassen är inglasad. Där ute finns också en grill samt utemöbler och 
bord.  

  

Det finns totalt 8 sovplatser i lägenheten och de fördelar sig på följande sätt:  
Sovrum 1:  
Ett enkelrum med en höj och sänkbar säng. Mobil lyft. Utgång till altanen.  
Sovrum 2:  
Ett enkelrum med en höj och sänkbar säng. Taklift är monterad i detta rum som också har ett eget stort 
badrum med anpassad dusch och duschstol.  
Sovrum 3:  
Våningssäng med plats för 2 personer i rummet.  
Sovrum 4:  
Två st enkelsängar (som kan placeras ihop till en dubbelsäng om man vill)  

  
Sängplatser i passage:  
Det finns två vanliga sängar placerade i en passage i lägenheten. Det finn ingen dörr att stänga till detta 
utrymme men det är gott om plats för 2 personer att sova här.  

  
Badrum 1:  
Det finns ett jättestort badrum som är anpassat.  
Badrum 2:  
Ett mindre badrum lämpligt för medföljande assistenter finns i lägenheten.  
Badrum 3:  
Detta badrum är det som ligger i ett av de anpassade sovrummen, som nämndes ovan.  

  
Vardagsrum:  
Jättestort vardagsrum fåtöljer mm med öppen planlösning mot köket. TV finns med tillgång till svenska 
kanalerna TV1, TV4 och Kanal 4 samt gratis Wifi.  



  
Kök:  
Fullt utrustat kök med diskmaskin och köksmöbler.  
Tvättmaskin finns i ett av badrummen.  
Det finns även en elrullstol i lägenheten som man kan använda.  

  

 

Kostnad att hyra:  
Vill man hyra lägenheten kostar det 7 500 kr/vecka för tre personer. Varje tillkommande person 
kostar 1500 kr/vecka. Vid långtidshyra kan priset diskuteras. I hyran ingår städning, lakan och 
handdukar (bytes veckovis).  

  
Bytesdag är lördagar.  

  
Det finns en svensktalande kontakt på plats som kan kontaktas. I närheten av lägenheten finns ett 
skandinaviskt centrum. Vid behov av läkare så går det att få en svensk/skandinavisk läkare.  

  
Lägenheten ligger centralt och man har ca 5 minuters promenadväg ner till den fina stranden och 
strandpromenaden. Det skall finnas en ramp på stranden så man kan köra ner med rullstol en bit.  

  
Transfer från/till flygplatsen i Alicante:  
Det går att förboka handikappanpassad taxi som kör en till lägenheten vid ankomst. Kostnad enkel resa 
är ca 50 euro (för alla i sällskapet som ryms i taxin inkl rullstol). Man måste säga till vid bokning av 
lägenheten om man vill ha taxin förbokad.  

  
Vid intresse att boka lägenheten, hör av dig till  

  
 Christer Helander  070-652 10 00  eller  christer.helander@kuraomsorg.se  
  

Kontakta oss med din förfrågan så undersöker vi om lägenheten finns ledig valda datum!  

Några bilder från lägenheten:  



 


