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NASZE USŁUGI
RO Spain Real Estate od 2005 roku 
specjalizuje się w rozwoju, budowie, 
remoncie, sprzedaży i wynajmie 
nieruchomości w Hiszpanii.

Posiadamy największy wybór 
nieruchomości z rynku pierwotnego 
i wtórnego. Wszystkie znajdują się na 
wybrzeżu Costa Blanca i Costa Cálida.

Oferujemy następujące usługi:

Kupno i sprzedaż nieruchomości w Hiszpanii
Wnioski o kredyty hipoteczne w hiszpańskich bankach
Tłumaczenia
Wniosek o wydanie numeru N.I.E. (numer podatkowy dla obcokrajowców)
Doradztwo agenta
Ubezpieczenia
Opieka nad nieruchomością 
Budowa willi na zamówienie
Przebudowy i odnawianie
Kontrola budynków i lokali handlowych
Notarialne: pełnomocnictwa, spadki, testamenty
Wynajem
Reprezentacja podatkowa i deklaracje podatkowe

Nasze biuro znajduje się w centrum tętniącego życiem Alicante.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, nie wahaj się i skontaktuj się z nami.   
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała region Costa Blanca za 
najzdrowszy region w Europie i za jedno z najzdrowszych miejsc na 
świecie. 

Na Costa Blanca odnaleźć można całą okazałość świata śródziemnomorskiego 
– od gór (drugi region Hiszpanii co do ilości ich występowania), aż po morze 
i piaszczyste plaże. 

Plaże Costa Blanca posiadają 50 Niebieskich Flag, które są przyznawane 
za ochronę środowiska przez Federację Europejską, dodatkowo posiadają 
infrastrukturę niezbędną dla osób niepełnosprawnych.

Costa Blanca to idealne miejsce dla osób z problemami układu oddechowego,
astmą, problemami skórnymi, łuszczycy i alergii. Dzięki sprzyjającemu 
klimatowi z łagodnymi zimami i niską wilgotnością powietrza Costa Blanca 
idealnie nadaje się dla osób z problemami ze stawami, reumatyzmem i innymi 
zaburzeniami. Ludzie zazwyczaj czują się znacznie lepiej w tym mikroklimacie. 

Hiszpanie są bardzo zdrowym narodem i żyją najdłużej ze wszystkich obywateli 
Unii Europejskiej. Zawdzięczają to klimatowi i kuchni śródziemnomorskiej.
Dania składają się głównie z ryb, oliwy z oliwek, owoców i warzyw, przyczyniając 
się tym samym do stosunkowo niskiej częstości występowania chorób układu 
krążenia. 

Mieszkając w Hiszpanii, nie możemy zapomnieć o tradycyjnej popołudniowej 
drzemce, znanej na całym świecie jako “siesta”, co również przyczynia się do 
zdrowszego trybu życia.

Costa Blanca cieszy się wyjątkowym mikroklimatem ze względu swoje
szczególne położenie i krajobraz, dzięki czemu znajduje się na liście 
10 najzdrowszych miejsc na ziemi.

COSTA BLANCA - NAJZDROWSZYM REGIONEM W EUROPIE
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Północne wybrzeże Costa Blanca to linia brzegowa, która rozciąga się na 
południe od Denii do miasta Alicante. Obszar, w którym morze i góry łączą 
się, dzięki czemu tworzą wyjątkowo piękny krajobraz, usiany spektakularnymi
klifami, małymi urokliwymi zatokami i pięknymi piaszczystymi plażami.

Rozwój turystyki w tej części wybrzeża Hiszpanii rozpoczął się już w latach 
60. XX wieku, dlatego obszar ten ma ugruntowaną infrastrukturę usługową 
i doskonałą sieć komunikacyjną. Międzynarodowe lotnisko w Alicante jest 
jednym z najbardziej ruchliwych portów lotniczych w Hiszpanii. Jest ono
doskonale skomunikowane z najważniejszymi obszarami turystycznymi
północnej Costa Blanca, takimi jak Benidorm, Villajoyosa, Altea, Calpe, 
Javea i Denia.

Asortyment domów na północnym wybrzeżu Costa Blanca charakteryzuje 
się wysokim standardem jakości. Chociaż istnieją różnice między jednym 
miastem a drugim, północna Costa Blanca jest uważana za obszar turystyki 
mieszkaniowej. Ceny nieruchomości są wyższe niż na południu Costa 
Blanca. Znajdziemy tam wiele wolnostojących willi na obszarach górskich ze 

spektakularnym widokiem 
na morze. Jednak 
bezpośrednio przy plaży 
w miastach takich jak 
Benidorm, Altea czy Calpe 
to apartamenty są 
dominującą częścią ofert 
nieruchomości. 

Co jeszcze oferuje Costa 
Blanca oprócz pięknego 
wybrzeża? 

Strome klify i wysokie góry 
nad morzem na północy 
oraz spektakularne 

zaplecze z piaszczystymi równinami i słonymi jeziorami na południu.

COSTA BLANCA - WYBRZEŻE PÓŁNOCNE
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Costa Blanca znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii 
i jest częścią Comunidad Valenciana (Wspólnoty Walenckiej). Południe 
Costa Blanca rozciąga się między Alicante a San Pedro del Pinatar.

Jest to region przybrzeżny ze 
złotymi plażami i osłoniętymi 
zatokami. Costa Blanca 
zawdzięcza swoją nazwę nie 
dzięki słynnym plażom, lecz 
dzięki białym kwitnącym 
drzewom migdałowym. Białe 
piaszczyste plaże, przeplatane 

stromymi skałami wznoszącymi się z morza, tworzą to miejsce wyjątkowym.  

To właśnie tutaj znajduje się jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc 
turystycznych w całym regionie Walencji. W odległości 50 km od Alicante 
znajduje się miejscowość Torrevieja, a w niej dwa największe słone jeziora 
w Europie, w tym jedno o cukierkowej różowej barwie. Laguna Rosa znajduje 
się na terenie Parku Naturalnego La Mata. Posiada terapeutyczne 
właściwości m.in. pozytywnie wpływa na organizm w trakcie leczenia chorób 
płuc, skóry czy stawów. 

Błoto solankowe zawiera drogocenne składniki m.in. magnez, potas, wapń, 
krzemionkę i wiele innych składników mineralnych. Miejsce to jest szczególnie 
odwiedzane, nie tylko aby zachwycić się niezwykłą fauną i ekscentrycznym 
pięknem, ale również, aby zażyć naturalnego SPA i oddać się terapeutycznym 
kąpielom błotnym. 

Jeziora te zamieszkuje ponad 250 gatunków ptaków, w tym fl amingi, które 
możemy podziwiać w ich naturalnym środowisku. 

Costa Blanca ma bardzo łagodny klimat. W miesiącach letnich średnia 
temperatura wynosi 280C, a w miesiącach zimowych nie spada poniżej 100C. 
Temperatury te wynikają z mikroklimatu panującego na Costa Blanca. 

W tym regionie słońce świeci obfi cie przez ponad 320 dni w roku.

COSTA BLANCA – WYBRZEŻE POŁUDNIOWE
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Costa Cálida rozciąga się na długości ponad 250 kilometrów, od plaży La 
Carolina, niedaleko Águilas, w pobliżu granicy z prowincją Almería, po plażę 
El Mojón pod Kartageną. 

Ten nadmorski pas należący do prowincji Murcia, posiada typowy klimat 
śródziemnomorski z bardzo upalnymi i słonecznymi latami oraz łagodną 

zimą. Woda w morzu jest 
ciepła do późnej jesieni, 
a nawet w grudniu czy 
styczniu spotkamy osoby 
opalające się na plaży.

Leży nad dwoma 
morzami:

Mar Menor, czyli „małym 
morzem”, największym 
naturalnym basenem na 

świecie, który jest prawdziwym rajem dla wszystkich rodzajów sportów
wodnych. I oczywiście Morzem Śródziemnym z rozległymi piaszczystymi 
plażami i różnorodnymi przybrzeżnymi krajobrazami.

W granicach tego wybrzeża istnieje wiele różnorodnych atrakcji. Możesz 
nauczyć się żeglować, nurkować czy też szukać zatopionych wraków w 
jednym z najpiękniejszych miejsc do nurkowania w Hiszpanii. Spacerować 
po pięknych parkach przyrody, korzystać z kąpieli błotnych lub ukryć się w 
intymności małych skalistych zatoczek.

COSTA CÁLIDA
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Jakie dokumenty są potrzebne, aby zakupić nieruchomość w Hiszpanii?  
Niezbędny jest numer N.I.E. (numer podatkowy) i konto bankowe w hiszpańskim 
banku. Nasza agencja świadczy pełen serwis i przeprowadza klientów przez cały 
proces zakupu bez dodatkowych kosztów.

Jakie koszty ponosi kupujący przy zakupie nowego domu w Hiszpanii? 
Koszty kupującego wynoszą około 13% w stosunku do ceny zakupu. Koszt ten 
składa się z 10% podatku VAT od zakupu nieruchomości i pozostałe 3% na opłaty 
notarialne, prawnicze i rejestrowe. 

Jak mogę sfi nansować zakup mojej nieruchomości w Hiszpanii?
Hiszpańskie banki udzielają kredytów hipotecznych w zależności od sytuacji 
fi nansowej wnioskodawcy i musi on spełniać określone warunki. Bank jest w stanie 
udzielić kredytu do maksymalnie 70% wartości nieruchomości dla nierezydentów. 
Konieczne więc jest samodzielne wniesienie wkładu w wysokości 43% (pozostałe 
30% + wspomniane powyżej 13% koszty kupującego). Pożyczka hipoteczna 
udzielana jest na okres maksymalnie 25 lat.

Ile wynosi miesięczny czynsz?
Koszt czynszu różni się w zależności od urbanizacji i zależy od udogodnień jakie 
posiada, np. basen, winda, siłownia, SPA, ogrody itp. Średnio roczna kwota wynosi 
około 600 euro.

Czy muszę ubezpieczyć swój dom?
Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny to podobnie jak w Polsce musisz ubezpieczyć 
swój dom ubezpieczeniem majątkowym.

Jak wygląda polisa ubezpieczenia zdrowotnego w Hiszpanii? 
Jeśli otrzymujesz emeryturę lub zasiłek w Polsce i emigrujesz do Hiszpanii, możesz 
zarejestrować się w hiszpańskim funduszu ubezpieczeń zdrowotnych Seguridad 
Social (ubezpieczenie społeczne). Możesz także wykupić prywatne ubezpieczenie, 
które wynosi od 20 do 80 euro miesięcznie lub wyrobić w Polsce europejską kartę 
ubezpieczeniową. 

Ile wynosi podatek od nieruchomości?
Roczny podatek od nieruchomości (IBI-Impuesto sobre bienes inmuebles), wynosi 
od 0,4% do 0,9%. Wysokość opłaty zależy od gminy, w której usytuowana jest dana 
nieruchomość. 

W przypadku dalszych pytań zawsze możesz się z nami skontaktować.



WILLA NA ZAMÓWIENIE
Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie swój wymarzony dom, tuż przy plaży z 
widokiem na morze? 

Niedawno rozpoczęliśmy budowę willi na zamówienie w pięknej urokliwej 
miejscowości na wybrzeżu Costa Blanca. Znajduje się zaledwie 9 km od 
centrum El Campello i 20 km od międzynarodowego lotniska w Alicante. 

Od 2005 roku specjalizujemy się w budowie i sprzedaży luksusowych willi na 
zamówienie. Na swoim koncie mamy również projekty w Barcelonie, Blanes, 
Santa Susanna i Calonge. 

Nowoczesne wille powstają w luksusowej dzielnicy mieszkalnej, położonej w
niewielkiej odległości od morza. Kilka minut jazdy do N-332, która prowadzi 
do Alicante i Villajoyosa.

Idealny wybór dla inwestorów oraz dla osób, które chcą w pełni korzystać z 
klimatu śródziemnomorskiego w swojej posiadłości z widokiem na morze.
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Dysponujemy kilkoma działkami położonymi w niewielkiej odległości od 
plaży, o powierzchni od 900m2 do 1500m2. 
Wiele z nich ze spektakularnym widokiem na morze.

Projekt willi wykonujemy zgodnie z życzeniem klienta, zapewniając stałą 
komunikację pomiędzy klientem, a naszym architektem.

Całkowicie przeprowadzamy i nadzorujemy proces budowlany oraz
wykończeniowy, przykładając wielką wagę do użytku materiałów
najwyższej jakości.

Cena willi od 850.000 euro (+ VAT). Ceny uzależnione są od wielkości
i położenia działki.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji lub masz pytania? 
Napisz do nas info@ro-spain.com
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Apartament| | Ref: CZ62.01.38682

Od: 175.000€

Powierzchnia: 63 m2

2 sypialnie
1 łazienka
Klimatyzacja

Prywatny ogród / balkon / taras na dachu
Basen
Wszystkie udogodnienia w pobliżu

    Orihuela Costa, Villamartin

Od: 360.000€

Powierzchnia: 100 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Prywatny basen
Prywatny ogród i taras na dachu
Własne miejsce parkingowe

    Monforte del Cid

COSTA BLANCA - POŁUDNIE
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Ref: CZ98.03.43055Willa wolnostojącaCOSTA BLANCA - POŁUDNIE | |



Ref: CZ49.01.29787

Ref: CZ39.01.38274

Od: 190.900€

Powierzchnia: 77 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Baseny (w tym podgrzewany kryty)
Przestronny taras 
Widok na morze

        Orihuela Costa, Campoamor

Od: 215.900€

Powierzchnia: 131 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Prywatny ogródek / taras na dachu
Miejsce parkingowe
Basen

    Torrevieja

Apartament| |COSTA BLANCA - POŁUDNIE

Apartament| |COSTA BLANCA - POŁUDNIE
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Od: 149.900€

Powierzchnia: 85 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Basen
Prywatny ogród i taras na dachu
Miejsce parkingowe

    Rojales, Ciudad Quesada

Od: 281.000€

Powierzchnia: 68 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Basen
Prywatny ogród lub taras na dachu
Miejsce parkingowe

    San Miguel de salinas

Ref: CZ05.01.87416

Ref: CZ19.01.91260

Apartament ||COSTA BLANCA - POŁUDNI

|

E

COSTA BLANCA - POŁUDNIE
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Ref: CZ65.05.89750Willa wolnostojącaCOSTA BLANCA - POŁUDNIE | |

Vanaf: 560.000€

Powierzchnia: 309 m2

4 sypialnie
4 łazienki
Klimatyzacja

Prywatny basen
Prywatny ogród i taras na dachu
Miejsce parkingowe

    Rojales, Ciudad Quesada

Vanaf: 212.000€

Powierzchnia: 71 m2

2 sypialnie
1 łazienka
Klimatyzacja

Prywatny taras
Miejsce parkingowe 
Widok na morze

    Alicante

Ref: CZ78.01.39569Apartament| |COSTA BLANCA - POŁUDNIE



Od: 425.000€

Powierzchnia: 244 m2

3 sypialnie
3 łazienki
Klimatyzacja

Prywatny basen
Prywatny ogród i taras na dachu
Miejsce parkingowe

    Mutxamel, Alicante

Ref: CN22.05.89196Willa wolnostojąca ||COSTA BLANCA - PÓŁNOC
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Od: 283.000€

Powierzchnia: 89 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Miejsce parkingowe
Prywatny ogród
Opcjonalnie basen i taras na dachu

    Polop

Ref: CN74.05.27059Willa wolnostojąca ||COSTA BLANCA - PÓŁNOC



Od: 525.000€

Od: 375.000€

Powierzchniae: 117 m2

3 sypialnie
2 łazienki
Basen

Taras
Miejsce parkingowe
Widok na morze

    Calpe

Powierzchnia: 75 m2

2 sypialnie
1 łazienka
Klimatyzacja

Taras
SPA / Siłownia / Baseny
Widok na morze

    Benidorm

Ref: CN91.01.37079

Ref: CN46.01.90416Apartament| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC

Apartament| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC
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Ref: CN78.03.28991

Powierzchnia: 189 m2

4 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Prywatny ogród / taras 
Miejsce parkingowe
Basen  

    Vistahermosa, Alicante

Od: 500.000€

Willa bliźniak| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC
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Od: 345.000€

Powierzchniae: 111 m2

2 sypialnie
2 łazienki
SPA/ Baseny

Prywatny ogród i taras na dachu
Miejsce parkingowe
Widok na morze

    Finestrat

Ref: CN46.01.90365Apartament| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC



Od: 411.205€

Powierzchnia: 82 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Baseny / SPA
Taras / taras na dachu
Widok na morze

     Benidorm

Od: 467.000€

Powierzchnia: 75 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Baseny

Pryatny ogród / taras na dachu 
Siłownia
Widok na morze  

     Villajoyosa

Ref: CN48.01.90859

Ref: CN54.01.38903Apartament| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC

Apartament| |COSTA BLANCA - PÓŁNOC
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Od: 157.000€

Od: 334.000€

Powierzchnia: 106 m2

3 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja 

Prywatny ogród z basenem
Miejsce parkingowe
Taras na dachu

    Los Alcázares, Murcia

Powierzchnia: 65 m2

2 sypialnie
1 łazienka
Miejsce parkingowe

Prywatny ogród / taras na dachu
Baseny (w tym podgrzewany kryty) 
Widok na morze

    Mar del Pulpí

Ref: CC68.05.33934

Ref: CC62.01.12914

Willa wolnostojąca ||COSTA CALIDA

Apartament| |COSTA CALIDA
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Od: 235.000€ 

Od: 262.000€

Powierzchnia: 70 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Wielki basen ze sztuczną plażą
Prywatny ogród / taras na dachu
Miejsce parkingowe

     Santa Rosalía, Torre Pacheco

Powierzchnia: 76 m2

2 sypialnie
2 łazienki
Klimatyzacja

Miejsce parkingowe 
Taras na dachu          
Prywatny ogród z basenem

     Roldán, Murcia

Ref: CC68.05.40932

Ref: CC68.01.88651| |COSTA CALIDA

Willa wolnostojąca| |COSTA CALIDA

Apartament
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WYCIECZKA ZAPOZNAWCZA
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RO Spain Real Estate zaprasza do poznania najpiękniejszych domów 
i okolic na hiszpańskim wybrzeżu podczas trzydniowej niezobowiązującej 
wizyty.

Zdjęcia czy fi lmy nie oddają prawdziwego piękna i uroku tych miejsc, dlatego 
zachęcamy naszych poważnie zainteresowanych klientów do przylotu do 
Hiszpanii, gdzie na wyłączność zorganizujemy wycieczkę, podczas której 
obejrzymy nieruchomości na żywo i zwiedzimy okolicę. 

ODWIEDŹ COSTA BLANCA / COSTA CÁLIDA

Na podstawie preferencji, prześlemy nasze propozycje, które uwzględnią 
wszystkie zdefi niowane wcześniej oczekiwania i wymagania klienta. 
Przekażemy informacje dotyczące nieruchomości, jej lokalizacji i otoczenia.

Podczas wizyty zaprezentujemy wybrane nieruchomości, okolice i przekażemy 
wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakupu nieruchomości.

Współpracujemy z 4* hotelem dzięki czemu nasi klienci mogą zatrzymać w 
komfortowych warunkach po obniżonej cenie. Przy zakupie nieruchomości 
koszty te zostaną zwrócone. 

Zarezerwuj 3-dniową wycieczkę i ciesz się nowym domem w słonecznej 
Hiszpanii.

DZIEŃ 1
Odbiór klienta z hotelu. Wycieczka zapoznawcza po wybranych 
nieruchomościach i okolicy. 

DZIEŃ 2
Dalsza prezentacja wybranych ofert. Na życzenie klienta powrót do
nieruchomości, która cieszyła się jego największym zainteresowaniem. 

DZIEŃ 3 
Analiza i pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zakupem. 
Po słonecznym pobycie i pozytywnych wrażeniach, powrót do kraju,
prawdopodobnie jako szczęśliwy właściciel wymarzonego domu w 
Hiszpanii. 
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