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Vakantiewoning Imperial Park Calpe 

Beste familie,... 

...eerst en vooral bedankt voor uw interesse zowel in ons huisje, als in Imperial Park Resort in het 
algemeen.  

Hierbij stuur u alvast een heel pak algemene info door, met helemaal onderaan onze huurprijzen, 
en neem aan dat dat reeds vele vragen zal beantwoorden,...  

Onze vakantiewoning is prive eigendom gelegen in het fantastische Imperial Park Resort **** in 
Calpe, met adres Partida Tossal de la Cometa 1H.  

http://www.imperial-park.com/
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Calpe bevindt zich tussen de luchthavens van Valencia en Alicante in, op een goeie 20 km ten 
noorden van het welbekende Benidorm, tussen Moraira en Altea, en is makkelijk bereikbaar via 
de luchthavens van Alicante of Valencia.  

Calpe is minder “druk” dan Benidorm, maar met z’n 24 km2 oppervlakte en 27.000 vast 
verblijvende inwoners het gehele jaar door toch levendig.  

Het Imperial Park Resort betreft 1 van de meest prestigieus opgezette bungalowparken 
langsheen de Costa Blanca, en werd in 2003 gebouwd tegen een heuvel waardoor de (meeste) 
woningen een buitengewoon prachtig panoramisch uitzicht hebben over de Middellandse zee, de 
Penon de Ifach, en de skyline van Calpe.  

 

 

http://www.imperial-park.com/
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Ondanks het gegeven dat de woningen identiek zijn, zit er toch aardig wat verschil in comfort 
afhankelijk van de ligging binnen het park. Wij waren er verschillende keren geweest alvorens 
we er een huisje kochten en wisten dus precies waarop we moesten letten.  

 
Iedereen (dus ook degenen die verblijven in de prive woningen) kan kosteloos en ongelimiteerd 
gebruik maken van de zwembaden en tuinen. En het zwembadencomplex van Imperial Park 
resort is ronduit indrukwekkend te noemen.  

Tijdens de wintermaanden sluit het hotel zijn deuren waardoor het park waar in het hoogseizoen 
een gezellige drukte heerst, zich in de wintermaanden transformeert in een waar oord van rust.  

Tijdens de wintermaanden zijn er dan uiteraard ook geen redders meer aanwezig, maar het park 

http://www.imperial-park.com/
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blijft wel het hele jaar door netjes onderhouden en de tuinen blijven vrij toegankelijk voor alle 
gasten.  
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U komt het park binnen via een grote centrale rotonde waar zich tevens ook de receptie bevindt, 
hier kan u uw sleutels ophalen, excursies boeken, geld afhalen,,...  

Rond het centrale punt werd een hotel gebouwd, het waterpark, en 78 privé woningen.  

Het gehele park heeft camerabewaking door de straatjes.  

Eens u de receptie buitenkomt, bevindt onze woning zich rechtsboven achter de slagboom. U kan 

http://www.imperial-park.com/
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gratis parkeren voor de huisjes aan de receptie, of op de parking bij het binnenrijden van het park. 
Wenst u voor de woning zélf te parkeren dan kan hiervoor een speciale kaart aangekocht worden 
bij de receptie van het park.  
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De woning betreft een half open bebouwing, bestaande uit twee verdiepingen en beschikt 
over 3 slaapkamers & twee badkamers, 1 op de begane grond met wc, lavabo en douche, en 1 op 
de eerste verdieping ook met wc, lavabo en douche. De woning werd gebouwd om comfortabel 
onderdak te bieden aan 6 personen tijdens de zomer, en is ideaal voor overwinteraars waar ieder 
dan zijn eigen privé badkamertje heeft.  
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Verder is er uiteraard een living, een volledig ingerichte keuken, en twee ruime terrassen, 1 op 
elke verdieping . 1 terras is zuid-zuid-oost georiënteerd, en het andere zuid zuid-west, u hebt dus 
altijd wel ergens zon van bij de koffie bij ’t ontbijt tot en met de pousse cafe na het avondeten. 
Tevens een BBQ op gas.  

 

 

 

 

 

http://www.imperial-park.com/


 9 

Imperial Park    www.imperial-park.com 
         Partieda Tossal de la Cometta 1H 
         03710 Calpe Costa Blanca 
         david@promante.com 

 

 

 

Alle vertrekken zijn voorzien van airco/ centrale verwarming (luchtcirculatie). Er is een 
wasmachine, twee tv’s, prive Wifi (code op wifitoestel naast TV). Droogrek en strijkijzer in de 
berging. Tevens in de berging aanwezig: een moutainbike met SPD pedalen, strandspeelgoed 
voor de kinderen schepjes en emmertjes, luchtmatrasjes voor in het zwembad of zee, voetballen, 
pingpongpalletjes met balletjes. Er zijn een aantal pingpongtafels op het domein gratis te 
gebruiken. Ook volleybal kan. 
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De stranden van Calpe doen de Costa “Blanca” alle eer aan.  

U hebt de keuze tussen het lang uitgestrekte witte zandstrand van Calpe, of het meer authentieke 
en rustige baai-strandje van la Fustera op anderhalve km van het resort, de stranden van Calpe op 
circa 2km.  
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Er zijn tal van supermarkten in Calpe, waaronder ook Aldi’s en Lidl, Mercadonna, Consum, 
Mas-y-Mas edm. Tevens vind u een kleinere lokale superette op wandelafstand van het park.  

  
 
 
Van aan de rots van Calpe “de Penon de Ifach” die tevens via een wandelpad beklommen kan 
worden, heb je ten zuiden het “oude gedeelte” van Calpe en ten Noorden het “nieuwe gedeelte”.  

Langsheen het gehele strand vind je een zeer verzorgde wandeldijk boordevol terrasjes en 
winkeltjes.  

Ook de wat wijdere omgeving zal ieders verlangen bevredigen. Het fantastische binnenland van 
de Costa Blanca heeft immers erg veel te bieden. 
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Het oude stadsgedeeltes van Calpe, Altea, Benissa, Denia voor de cultuurliefhebbers, de 
heuvelachtige kustwegen voor de wielerliefhebbers, de grootsheid van de natuur rond de Algar 
Falls of Guadalest, de trendy bars en gezellige restaurants van het mondaine Moraira, de 
fantastische pretparken Terra Mitica, Terra Natura, Aqualandia en Mundomar,  

Kortom, voor ieder wat wils, en een cocktail die garant staat voor een zeer geslaagde vakantie 
voor jong en oud.  

 

 

http://www.imperial-park.com/
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Het Mekka van de Velo. 
Calpe staat reeds jaar en dag bekend bij de de wielergoden als ideale bestemming om 
trainingskampen te organiseren. De gemiddelde temperatuur ligt er immers zowat 15 graden 
boven de onze, en daar bovenop schijnt de zon er meer dan 300 dagen per jaar, wat maakt dat het 
zelfs in Januari-Februari ideaal fiestweer is.  

Dat in combinatie met de zilte zee-lucht en het glooiende achterland maakt dat er zovele andere 
grote namen er kind aan huis zijn.  

Voor een fiets te huren kun je aan terecht op 1 km bij Jurgen Van Goolen. 

Zie: www.vuelta-turistica.com 

http://www.imperial-park.com/
http://www.vuelta-turistica.com/
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De zachte, met zon overgoten voor- en najaars periodes zijn dan weer ideaal om een dagje op de 
green door te brengen in de nabijgelegen club Golf Ifach.

Voor amper 13 euro kan je er alle 9 holes 2x afwerken, en dit alles met prachtig uitzicht over de 
Middellandse zee.  

http://www.imperial-park.com/
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Hebt u na een dag waterpret, fiets- golf- of strandplezier zin om lekker achterover te zakken, dan 
verwelkomen de vele bars en restaurants die Calpe rijk is u met hun heerlijke Mediterrane 
keuken.  

En om het allemaal nog wat mooier te maken zit er bij binnenkomen van het park, onder de 
receptie een SPA Wellness van 2.000 m2 groot, met Jacuzzi’s zwembad, saunas, Turkse baden 
etc etc, waar u zich á la carte kan laten verwennen.  

http://www.imperial-park.com/
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Onze huurprijzen vindt u hieronder, 

Dagprijs 

winter (50%korting bij kalendermaand boeking) €40 

april-oktober €57 

mei-september €77 

juni  €141 

hoogseizoen €157 

piek seizoen  €171 

Eindschoonmaak kost 100€ en wordt voor ieder verblijf voorzien. (extra 
schoonmaak tijdens langdurig verblijf kan voorzien worden op aanvraag)   

      Indien u graag wil reserveren heb ik verder enkel nog uw persoonlijke gegevens nodig, 
waarna een huurovereenkomst wordt opgesteld, dewelke u per mail toegestuurd wordt. 
Indien alles klopt, stuurt u een ondertekend exemplaar via mail terug, en  
      na ontvangst van het voorschot (30% van de totaalsom) wordt de reservatie bevestigd, 
en de vakantieperiode op uw naam geblokkeerd.  
     Vanaf nu kan u op beide oren slapen, en aftellen naar uw vakantie in het zonnige 
Calpe.   

     ...en mocht u verder nog vragen hebben, aarzel dan aub niet om mij te contacteren op 
het nummer (David)+32 495/519256 of (Cindy)++32 495/328309. 

      Met vriendelijke groeten,  David en Cindy. 

http://www.imperial-park.com/
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