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& LÄHiaLuEE t

AlhAurÍn el GrAnde. Hurmaava 
rustiikkinen kaupunkikoti pueblossa 
omalla patiopihalla. 2 mh, 2 kph ja va-
rastohuone mikä soveltuu työpajaksi ja/
tai vierashuoneeksi. Yläkerrassa jossa 1 
mh ja kph on paljon tilaa kolmannelle 
huoneelle ja siellä on oma terassi patiol-
le päin. ref. 014173. hinta: 145 000 €.
www.blue-square.com

CAlAhOndA, MIJAS. tilava ja tyy-
likäs villa kävelymatkan päässä pueb-
losta. 6 mh, 5 kph, iso oleskelutila/har-
rastehuone, autotalli ja uima-allas alue 
kesäkeittiöllä. iso ja valoisa keittiö jossa 
tilaa isolle ruokapöydälle. talo on juuri 
maalattu, kaunis tontti 784m2. rak.v. 
2011. ref. 014211. hinta: 500 000 €.
www.blue-square.com

lOS PACOS, FuenGIrOlA. 2 mh (va-
loisa master mh en-suite josta käynti 
terassille), 2 kph salliverin koulua vasta-
päätä. tilava ikkunallinen keittiö johon 
mahtuu ruokapöytä. Muuttovalmis koti. 
autotallipaikka sekä varasto. Yhtiössä 
on hissi, puutarha sekä uima-allas. ref. 
012096. hinta 210 000 €.
www.blue-square.com

AntequerA. 3 mh, kph upeassa vuo-
ristomaisemissa Valle de abdalajís kyläs-
sä missä on hyvät peruspalvelut. Vain 15 
min. El Chorro järveltä. Huoneet ovat ti-
lavia, olohuoneessa takka talven illoiksi. 
todella valoisa koti, paljon ikkunoita ja 
useita terasseja joissa nautit aamukahvi-
si upeissa maisemissa. oma uima-allas. 
ref. 013941. hinta: 244 500 €.
www.blue-square.com

tOrreBlAnCA, FuenGIrOlA. 6 mh 
+ 6 kph. alueen parhaat merinäkymät 
koko Fuengirolan rannikolle. talossa 
kone oY:n hissi, uima-allas ja sauna. 
iso autotalli, mahtuu 3-5 autoa. hinta: 
975 000 €.
www.sunloma.es

lOS PACOS, FuenGIrOlA. Los paco-
sin yläosasssa kiva ylimmän kerroksen 
asunto 2 mh, kph, wc. Lasitettu parveke, 
josta meri- ja vuoristonäkymät. Yhtiössä 
uima-allas, sauna, kuntosali sekä pesu-
tupa. Bussipysäkki vain 50m. autohal-
lipaikka. hinta: 185 000 €.
www.sunloma.es

lOS PACOS, FuenGIrOlA. 3 mh, 3 
kph vuonna 2015 valmistunut rt:n pää-
tyhuoneisto. Hyvä pohjaratkaisu, avara 
ja valoisa. kolmannessa kerroksessa iso 
kattoterassi, jossa nauttia auringosta.  
Yhtiössä uima-allas. Hinta sis. kaksi au-
tohallipaikkaa ja varaston. hinta: 339 
000 €.
www.sunloma.es

keSkuStA, FuenGIrOlA. 4 mh, 4 
kph rt loistosijainnilla yhdessä arvos-
tetuimmista yhtiöistä. asunto on ää-
nieristetty ja kolmas kerros on täysin 
remontoitu skandinaaviseen tyyliin. 
puebla Luciassa on kolme uima-allas- 
aluetta, kauniita puutarhoja ja kaksi 
ravintolaa. hinta: 1 050 000 €.
www.sunloma.es

lOS PACOS, FuenGIrOlA. tilava 
huoneisto pidetyssä alexandre-yhtiössä 
(120 m2). Moitteeton kunto, lähellä kou-
luja, palveluja. alakerrassa erittäin laaja 
oh/moderni avok. sekä wc. Yläkerrassa 3 
mh, 2 kph, 2 terassia, autohallipaikka ja-
varasto ref. 184544. hinta: 225 000 €.  
www.finn-invest.com

GOlF tOrrequeBrAdA, BenAl-
MádenA COStA. ihanteellinen, kau-
niiden viheralueiden ympäröimä, täysin 
skandinaaviseen tyyliin remontoitu 3 
mh, 3 kph paritalo (125 m2) fantastisin 
merinäkymin. Yksityinen autotalli. ref. 
18556. hinta: 320 000 €.
www.finn-invest.com

PueBlO del PArque, BenAlMáde-
nA COStA. Valoisa ilmastoitu ylimmän 
kerroksen asunto lintupuiston reunalla. 
oh/amerkkalainen keitiö, tilava mh, jos-
sa paljon kaappitilaa, kph sekä terassi 
näkymin merelle. ref. 18405. hintaa 
juuri alennettu, nyt: 163 000 €.
www.finn-invest.com
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Puh: (+34) 657 871 223
info@fi nn-invest.com  /  www.finn-invest.com  /  www.homecostadelsol.com

TARJOAMME ASIAKKAILLEMME 28 VUODEN KOKEMUKSELLA KAIKENKATTAVAN PALVELUN ASUNTOKAUPAN ALUSTA LOPPUUN

TÄSSÄ VALIKOIMAA... TUTUSTU KOTISIVUILLAMME LAAJAAN TARJONTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITYS
Kontaktisi Aurinkorannikolla 
vuodesta1987 Lene Söderström

LUOTETTAVAA 

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

omalla kielelläsi,

monen vuoden

kokemuksella!

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

Mijas Costa, La Cala.  Fantastinen, 

remontoitu ja ilmastoitu paritalo (122 

m2) tunnelmallisessa miljöössä, parin 

askeleen päässä rantakadulta. 2 mh, 

2 kph,  puutarha, merinäkymät.   Tule 

tutustumaan, tulet ihastumaan! Hinta: 

499 999 €. Ref. 18607.

Fuengirola, Los Boliches. Tyylikäs  kulmahuoneisto ran-

takadulla. 2 mh, 2 kph, keittiö, laaja oh, tilava lounaa-

seen suuntautuva terassi ihanin merinäkymin ja jonne 

pääsy sekä oh:sta että mh:sta. Asuinyhtiössä viheralueet 

ja uima-allas.  Hinta: 369 000 €. Ref. 18602.

Benalmádena Costa, La Capellania. 

Täysin uudistettu, yksityinen paritalo 

kävelyetäisyydellä palveluihin sekä 

rannalle. 2 mh, 2 kph, oh/avokeittiö,  

ihanteellinen andalusialainen  patio 

grilli-iltoja varten. Hinta: 340 000 €. 

Ref. 18539.  

Benalmádena Costa. Täydellinen sijoitus omaan nau-

tintoon  tai vuokraukseen! Viehättävä huoneisto pien-

kerrostalon ylimmässä kerroksessa avoimin näkymin 

merelle sekä läheiseen satamaan. 1 mh, kph, oh/amerik-

kalainen keittiö sekä terassi häikäisevin näkymin. Täy-

dellinen kunto, myydään kalustettuna. Tilaisuus. Hinta:  

135 000 €. Ref. 18589.

Benalmádena Costa, Pueblo del 

Parque. Valoisa, ilmastoitu ylimmän 

kerroksen  asunto lintupuiston reunal-

la. Oh, amerkkalainen keittiö, tilava 

mh jossa paljon kaappitilaa, kph sekä 

terassi näkymin merelle.  Hintaa juuri 

alennettu, nyt: 163 000 €. Ref. 18405.  

Fuengirola, Los Boliches. Mukava si-

jainti lähellä kouluja, suomenkielisiä 

palveluja, viehättävä  huoneisto, 2 mh, 

kph, oh/avokeittiö sekä 20 m2 terassi 

länteen. Yhtiössä viheralueet, uima-

allas sekä sauna. Hinta: 165 000 €. 

Ref. 18566.
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www.blue-square.comCentro de Negocios, Puerto Banús 38 E, Marbella

La Goletan alueella, 2018 täysin remontoitu moderni, valoisan 
tyylikäs 50 m2, 1 mh, kph, oma patio sisäpihalle. Olohuoneesta 
aukeaa tuplaikkunat hiljaiselle kadulle. Loistava sijainti, keskellä 
Málagan keskustan kahviloita, ravintoloita ja palveluita.   

189 000 €Ref.: 014248

Malaga (KESKUSTa)

Suosittu ja luonnonläheinen alue vain 5 min päässä Fuengirolas-
ta. Tilaisuus remontoida itselle omaan käyttöön ja/tai sijoitukse-
na esim. majoitustoimintaan. 7 mh, 5 kph, erillinen 1 mh huo-
neisto omalla sisäänkäynnillä. Täysin omassa rauhassa, avoimet 
merimaisemat.  Tontti 1665 m2, uima-allas ja tenniskenttä.

450 000 €Ref.: 014168

CaMpo MijaS

Uniikki, tyylikäs 7 mh villa, henkeäsalpaavat maisemat merel-
le, vuoristoon sekä Puebloon. Autotallista sisäänkäynti villaan 
tai edustavasti pääovelta. Villa sopii edustamiseen, täydellinen 
myös perheasumiseen ja sijoituksena.

974  000 €Ref.: 014200

MijaS pUEblo (KESKUSTa)

Avara ja valoisa 3 mh (master en-suite), 2 kph ja parveke hyvin 
hoidetussa Edif. Neptuno II yhtiössä. Upea sijainti, rantakadulla 
meren äärellä. Parveke rauhalliselle päättyvälle sivukadulle ilta-
aurinkoon. Kaikki keskustan palvelut kävelymatkan päässä. 

255 000 €Ref.: 013980

ESTEpona (KESKUSTa)

Super kodikas ja rento kattohuoneisto loistavalla sijainnilla ja 
merinäkymällä. 2 mh, kph ja aurinkoinen kattoterassi saunalla 
josta näkymät lauteilta merelle. Yhtiössä uima-allas. Hintaan 
kuuluu autopaikka tallissa sekä varasto. Keittiössä maakaasu.

195 000 €Ref.: 014166

arroyo dE la MiEl

Kahdessa kerroksessa skandityylinen, upeasti remontoitu 4 mh, 
3 kph etelä-länsi suunnassa. Tilava tyylikäs keittiö/ruokailu-/
olohuone. 100 m Cervantes teatterilta, super sijainti, Malagan 
historiallisessa keskustassa palveluiden keskellä. 

575 000 €Ref.: 012941

Malaga (KESKUSTa)

Marjo Malinen  
+34 697 284 254 
+34 951 667 788

EXCLUSIVA

EXCLUSIVA
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KÄY ESPANJASSA!

info@lomakotiulkomailta.fi             www.lomakotiulkomailta.fi 

Olitpa myymässä tai ostamassa 
asuntoa, meiltä saat kaikki 
välityspalvelut tehokkaasti 
ja vastuullisesti.

Pasi Laine
+34 634 348 529
+358 400 457 205

Minna Laine
+34 693 929 939
+358 40 560 2315

Toimistomme: Helsinki-Fuengirola-Torrevieja

Kauttamme myös alueiden 
kaikki uudiskohteet

Torreta, Torrevieja
Rivitalo 3 mh + 2 kph

Alk. 229 900 €

Kohde 953 6620

Nueva Torrevieja
Kerrostalo 2 mh + 2 kph

Alk. 124 000 €

Kohde 952 4057

Panorama, El Hiquerón, 
Fuengirola
Kerrostalo 2 mh + 2 kph

Alk. 299 000 €

Kohde 955 6318

Cañada Homes, Marbella
Kerrostalo 2 mh + 2 kph

Alk. 290 000 €

Kohde 978 5608

Varaa maksuton arviokäynti & tiedustele lisää 
ainutlaatuisesta myyntikonseptistamme!

ANNA 
ASUNTOSI 

MEILLE MYYNTIIN! 
Useat ostajat 

etsivät kauttamme 
asuntoja.
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C/ Marcial Lalanda S/N, Los Boliches Fuengirola • www.marciallalanda.com
info@propertycostasol.com • +34 608 450 001 • +34 678 578 673

 UUdiskohde

Fuengirola Los BoLiches
12 luksus rivitalohuoneistoa

Unelmiesi koti Costa del Solilla!

huoneistoissa (246 m2) 4 mh, 
3 kph, isot terassit, oma uima-
allas, autotalli kahdelle autolle.  
4 kerrosta. Mahtava sijainti,  
lähellä palveluja, julkista liiken-
nettä ja rantaa. 

Hinnat alk. 410 000 €

MOnteMAr, dOñA CArlOtA, tOr-
reMOlInOS. tyylikkäästi remontoi-
tu yksiö pidetyssä asuinyhtiössä. ref. 
18594. hinta: 139 000 €. 
www.finn-invest.com

tOrreBlAnCA, FuenGIrOlA. 2 
mh, 2 kph. ihastuttava, tilava kolmio, 
jossa myös valtava 53 m2 etelänsuun-
tainen terassi. Viihtyisällä, rauhallisella 
alueella.  rantaan, kauppohin ja ravinto-
loihin matkaa n. 500 m. Yhtiössä uima-
allas. H. sis. autopaikan. ref. 9969723. 
hinta: 248 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi

lOS BOlICheS, FuenGIrOlA. 2 mh, 
1 kph upeaksi remontoitu asunto. ran-
noille vain 300 m kävelymatka. kaikki 
tarvittavat palvelut lähistöllä. Moderni 
tyyli sopii skandinaaviseen makuun. 
avokeittiö uusimmilla kodinkoneilla. 
Loistava vaihtoehto sijoittajalle! oman 
parvekkeen lisäksi asukkaiden käytössä 
on myös talon yhteinen kattoterassi. ref. 
9757875. hinta: 179 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi

COÍn.  uskomaton 15 ha hevostila, 
jossa tallin lisäksi kaksi täysin erillistä 
laadukasta huvilaa sekä hirsihuvila. 
kaikki rakennukset on 2000-luvulta. 
tilaa on runsaasti laitumille, tarhoille 
ym. tila sopii erinomaisesti myös maa-
tilamatkailuun, kurssikeskukseksi ym. 
Hintaa laskettu sairauden vuoksi. ref. 
Ht190010. hinta: 1 500 000 €.
www.hevosfakta.fi

Hevosfaktalla on takanaan jo 35-vuotinen historia. Yrityksemme toimenkuva on liittynyt aiemmin lähinnä hevosurheiluun. Vuonna 2011 muutimme Etelä-Espanjaan ja laajensimme 
liiketoimintaamme asuntojen vuokraukseen. Välitimme rannikkoalueen asuntoja entisille asiakkaillemme ja vähitellen laajemmalle asiakaskunnalle. Ryhdyimme myös myymään hevostiloja 

ja erilaisia asuntoja. Asiakkaamme ovat pääasiassa suomalaisia, ja pyrimme tarjoamaan heille mahdollisimman kattavan palvelupaketin niin asuntojen ostossa kuin vuokrauksissakin.

SUUNNITTELETKO HÄITÄ TAI MUITA JUHLIA?
Tämä huvila (asunto 16) sopii erinomaisesti onnistuneiden juhlien 
järjestämiseen.

COIN     H. 1 500 000 €
Uskomaton 15 ha:n hevostila. Ref. HT190010. Nyt sairauden vuoksi 
hinta laskettu! 

Myymme ja vuokraamme laadukkaita asuntoja ja
hevostiloja. Vuokrakohteet lähinnä Paseo Maritimolla. 

Paseo Maritimo 103, Fuengirola
 www.hevosfakta.fi
 www.facebook.com/hevosfakta

Anneli Lillkvist
+34 645 299 242

hevosfacta@gmail.com

Kaikki asuntojemme myynti- 
ym. asiat hoitaa asianajo-
toimisto PRIUS 20 vuoden 

kokemuksella. 

 VUOKRALLE TARJOTAAN

FUENGIROLA, LOS BOLICHES     H. 199 000 €
Tyylikkäästi remontoitu 2 mh asunto. Ref. KT020014. 

 HINTAA LASKETTU!! HINTAA LASKETTU!!
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Costa BLanCa & 

Muu Espanja

PuntA PrIMA, tOrreVIeJA. upealla 
paikalla uusi kattohuoneisto, jossa 2 
makuuhuonetta ja 2 kylpyhuonetta ja 
eteläterassi. Lisäksi oma kattoterassi, 
jossa kesäkeittiö ja poreallas. Meri-
näkymät! taloyhtiössä spa, sauna ja 
ulkouima-allas. autohallipaikka, jonne 
käynti suoraan hissillä, sisältyy hintaan. 
rv 2019. rantaan kävelymatka ja pal-
velut lähellä. hinta: 246 000 €.
www.lottashouse.com

BIGAStrO, tOrreVIeJA. rauhalli-
sella alueella kaupungin palveluiden 
vieressä uusi villa, jossa 3 mh ja 3 kph. 
Valoisa ja avonainen pohjaratkaisu. 
kattoterassi ja oma uima-allas pihalla. 
Historialliseen orihuelan kaupunkiin 
ajaa 10 min. hinta: 214 500 €.
www.lottashouse.com

tOrreBlAnCA, FuenGIrOlA. 2 mh 
laadukkaasti remontoitu asunto. Lisäk-
si kph, avok./oh, terassi, josta näkymät 
sekä merelle että vuoristoon. Varustettu 
keittiö. asunnossa on ilmastointi ja au-
topaikka. Yhtiöllä uima-allas. ranta 5 
min. kävelymatkan päässä. pacokseen ja 
suomikoululle on n.  kilometrin matka. 
ref. kt020014. hinta: 199 000 €.
www.hevosfakta.fi 

Tuomo Hurri
Kiinteistönvälittäjä, LKV
tel. +34 634 355 846
tel. +358 40 540 9210
tuomo@lottashouse.com

Lotta’s House
Calle del Mar,10, Torrevieja
www.lottashouse.com

Jussi Rainio
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Osakas
P. +358 44 33 122 63
jussi.rainio@huom.� 

Huom! Kiinteistönvälitys Oy
Keilaranta 19 D, Espoo
Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa. 
www.huom.� /jussi-rainio

MEIDÄN KAUTTA ONNISTUT!

OLETKO ETSIMÄSSÄ UUTTA, 
LAADUKASTA ASUNTOA COSTA 
BLANCALTA TAI MYYMÄSSÄ 
OMAA SUOMESSA?

tOrreVIeJA. Meren ääressä uusi 
asunto, jossa 2 mh, 2 kph. Valoisa. te-
rassi meren suuntaan! 3/4 krs. taloyhti-
össä katolla yhteinen uima- ja poreallas 
ja tilat aurinkotuoleille. rv 2019. kaikki 
palvelut vieressä. useita kilometrejä 
hiekkarantaa alkaa heti talon edestä. 
hinta: 348 000 €.
www.lottashouse.com

tOrreVIeJA, AlICAnte. 2 mh upea 
kattohuoneisto isolla terassilla ja kat-
toterassilla Los Locosin rannan edessä, 
asunnosta on upea merinäköla. auto-
hallipaikka sekä varasto. taloyhtiössä 
uima-allas. ref. a230. hinta: 360 000 €.
www.zariko.com

lO PAGán, MurCIA. 1 mh viehättävä 
alakerran bungalow omalla saunalla. 
kulmatontti. Hyvässä kunnossa. Lähellä 
Villananitosin ranta sekä palvelut. ref. 
Bp13. hinta: 78 500 €.
www.zariko.com

tOrreVIeJA, AlICAnte. 3 mh hiljat-
tain remontoitu skandityylinen huo-
neisto kävelymatkan päässä rannasta 
ja keskustan palveluista. kulmaparveke 
ja ilmastointi.
ref. a306. hinta: 89 000 €.
www.zariko.com
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nueVA tOrreVIeJA. tyylikäs uudis-
kohde El Mirador. 2 mh + 2 kph asun-
noista (n. 60 m²) huikeat merinäköalat. 
autopaikka sis. hintaan. iso yhteinen 
uima-allas. kattohuoneistot ja 5. kerros 
jo myyty, joten toimi nopeasti ja varaa 
upea uudiskohdeasunto! Varaa omasi 
kauttamme tämän vuoden loppuun 
mennessä ja tarjoamme ilmalämpö-
pumpun kaupan päälle. ref. 9524057. 
hinnat alk.: 124 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi 

OrIhuelA COStA. 2 mh, kph. upea 
kalustettu kattohuoneisto, josta suo-
ra yhteys hiekkarannoille! tyylikkäästi 
sisustetussa, valoisassa asunnossa on 
kaksi parveketta, joista toisessa grilli 
ja mahtavat näkymät merelle. Yhtiöllä 
kauniit viheralueet sekä uima-allas. 
H. sis. autopaikan ja varaston. ref. 
9502544. hinta: 177 500 €.
www.lomakotiulkomailta.fi 

tOrreVIeJA, AltOS de lA BAhÍA. 
tilava, laadukas rivitalo arvostetulla 
asuinalueella. kahdessa kerroksessa 3 
mh ja 2 kph. suuret terassit, pääterassi 
Lumon-lasitettu. näkymä allasalueelle 
ja merelle. iltapäiväaurinko. Lisäksi suu-
ri kellaritila, jossa tyylikäs saunaosasto. 
Carport. ref. jp040. hinta: 265 000 €.
www.bonavidaspain.com

keSkuStA, torrevieja. uudistettu ja 
kauniisti sisustettu asunto ylimmässä 
kerroksessa. Yhtiöllä allasalue ja ran-
taan alle 500 m. ref. 429. hinta: 73 
500 €.
www.lomaespanjassa.net

Laadukkaat uudiskohteet Costa Blancalta luotettavasti, 
myös sijoitustarkoitukseen. Välitämme nykytekniikan mukaiset 

uudiskohteet sekä käytetyt asunnot ammattitaidolla ja paikallis-
tuntemuksella. Kauttamme järjestyvät myös asunnon vuokraus, 
tarkastuskäynnit sekä asunnon uudistukseen liittyvät palvelut.

KIINTEISTÖNVÄLITYS  I  VUOKRAUS  I  HUOLENPITO

Loma Espanjassa

Ota yhteyttä:
Puh: (+34) 696 757 912 / Kari Ikonen

(+34) 966 708 045 / toimisto

Email: kari@lomaespanjassa.net
Toimisto: Calle Ramon Gallud 75, 
Torrevieja

www.lomaespanjassa.net
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ASIOINTITOIMISTO
TORREVIEJASSA
Olemme keskittyneet suomalaisten 
palveluun vuodesta 1993 lähtien. 
Hoidamme ammattitaidolla mm.:

Asuntokaupat ja 
muut lainhuudatukset 
Perinnönsiirrot ja testamentit
Verotukset 
Käännökset 

C / Patricio Pérez, 20 - 1º B 

03181 Torrevieja (Alicante)

P. (+34) 966 707 620 

Fax. (+34) 966 927 896

fi nesa@fi nesa.net

 www.fi nesa.net

SINULLE  JOKA  ARVOSTAT PALVELUA

K i i n t e i s tö n -
Vä l i t tä j i e n 

V u o K r a Ko h t e e t 
aurinkorannikko

MIJAS GOlF. Erittäin laadukas huvila 
(asunto 16) on äskettäin remontoitu 
valoisaksi ja avaraksi. siinä on 4 mh, 3 
kph (+wc), iso oh-/rh, hyvin varustettu 
ja laadukas k, apuk., s, hyvät oleskelutilat 
sekä autotalli. iso uima-allas ja viihtyisä 
puutarha. sopii erinomaisesti esim. häi-
den, syntymäpäivien ym. järjestelyyn. 
Viikkohinta 1490 €. 
www.hevosfakta.fi 

PASeO MArÍtIMO, FuenGIrOlA. 
Laadukas ja viihtyisä 2 mh ranta-asunto 
(asunto 15). siinä on 2 mh, kph, oh, k 
sekä iso terassi etelä-länsisuuntaan. 
asunto on melko uusi ja kaikissa huo-
neissa on ilmastointi. suljettu ja tur-
vallinen  yhtiö ja siinä on uima-allas. 
asuntoon kuuluu autotallipaikka. 
Bussi- ja junayhteydet lähellä. www.
hevosfakta.fi 

• kylpyhuoneeseen
• terassille
• pieneenkin tilaan
• valmis päivässä
• suomalaisista elementeistä
• kiukaat ja kiuaskivet
• infrapunasaunat

Ota yhteyttä: Ari Heiniö (+34) 659 574 545
(+358) 040 5813774, heinioari@gmail.com
COSTA DEL SOL • NERJA

Heti valmis  Harvia-saunaHarvia

reSerVA del hIGuerÓn, Fuen-
GIrOlA. 1 mh, oh yhteydessä myös 
makuusoppi. kph, kaunis lasitettu te-
rassi, autopaikka lukitussa hallissa, wifi . 
Yhtiöllä uima-allasalue. Vuokra: 800 €/
kk + käyttökulut.
email: marina-cuadra@hotmail.com.

jo vuodesta 1996
VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!

Soita (+34)  952 664 384
GSM (+34) 687 518 980  00

e-mail: tupasi@tupasi.net

C/Francisco Cano 38,
Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

 00

FuenGIrOlA. Los Bolichesin ja Fuen-
girolan keskustan puolessavälissä ti-
lava 2 mh moderni huoneisto. oh, iso 
hyvinvarusteltu k, 2 kph, yksi parveke 
sisäpihalle ja toinen vuorille. ilmastoin-
ti/ilmalämpöpumppu oh ja mh:t. (ref. 
aF 679). Vuokrahinta 1000 €/kk, vapaa 
31.01.2020 saakka.
www.rantakyla.com

lOS PACOS, FuenGIrOlA. duplex-
asunto, 2 mh, 2 kph, oh, keittiö. 2 
ranskalaista parveketta ja terassi. ilma-
lämpöpumput oh ja päämh. Lähellä 
suomalaista koulua. Los Bolichesiin 
matkaa noin 2 kilometriä. Vuokra: 740 
€/kk + sähkö, vesi ja loppusiivousmaksu. 
www.tupasi.net

hAluAtkO turVAllIStA tuOttOA 
omistamallesi asunnolle? otamme 
ammattivalokuvat, etsimme hyvät 
vuokralaiset, huolehdimme laillisen 
vuokrasopimuksen laatimisesta vas-
tuulausekkeineen, vuokravakuuksista 
sekä avainten luovutuksista. otamme 
huomioon myös mahdolliset toiveenne 
vuokralaisten suhteen. ota yhteyttä ja 
kysy lisää! Marja@sunloma.es

R E A L  E S T A T E
SUNLOMA

PASeO MArÍtIMO, CArVAJAl, Fuen-
GIrOlA. 3 mh, 3 kph, täysin varustettu 
keittiö. oh + rh, autopaikka, wifi , teras-
silta merinäköala. Lyhytaikainen vuok-
raus. hinta vuodenajasta riippuen 
700-1 600 €/vko.
email: marina-cuadra@hotmail.com
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lu K i j o i d e n 
i l m o i t u K s e t 

MYYdÄÄn

FuenGIrOlA. Miramar-ostoskeskuk-
sen välittömässä läheisyydessä 3 mh 
perheasunto, 2 kph, pukeutumishuone, 
oh-rh, suuri terassi, autopaikka ja ilma-
lämpöpumppu. Hinta: 850 €/kk+ sähkö. 
Vesi kuuluu vuokrahintaan. tieduste-
lut esp. ja eng. Antonio de la torre, 
puh/whatsapp +34 647 718 811 tai 
adelatorreh@gmail.com.

lu K i j o i d e n 
i l m o i t u K s e t 
VuokrataLLE

tarjotaan,
sEk aLaisE t

urB. POlArSOl, APt 106, MIJAS 
COStA. Club la Costan alueella 2 mh 
rt-asunnon ylempi asunto, kph, k, iso 
parveke etelä-länsisuuntaan esteet-
tömällä merinäköalalla. kalustettu ja 
siisti. h. 210 000 €. P. (+358) 50 40 
66 658.

CAlAhOndA, MIJAS COStA. kat-
tohuoneisto aurinkoterassilla Medi-
terraneo -yhtiössä. 3 mh, joista 1 mh 
käytetty oho- ja ruokailuhuoneen 
laajentamiseen. 2 kph, laaja oh ruo-
kailutiloineen, lasitettu parveke, avo-
keittiö. panorama näkymät merelle ja 
vuoristoon, afrikkaan ja Gibraltarille. 
asunnossa ilmastointi/lämmitys. sul-
jettu rauhallinen yhtiö uima-altaineen, 
autopaikoitus taloyhtiön pihalla. koko-
naispinta-ala 191,7 m2. kuvia sähkö-
postilla. hp 297 000 €. Sirpa.juhala@
gmail.com +34 687 602 959.

MIJAS COStA, CerrOS del áGuIlA. 
kattohuoneisto, 3 km Fuengirolasta, 
oh, 2 mh, 2 wc, k, parveke etelään, 
moderni ja siisti yht. 84 m2, yläkerras-
sa upea oma 90 m2 kattoterassi, hienot 
meri- ja vuoristonäkymät, oma sauna, 
varastot, hissi, taloyhtiön uima-allas 12 
kk/v auki, rak. 2003, oma autopaikka 
takapihalla, ravintola/baarit/kauppa n. 
300 m, golf-kenttä n. 600 m, kalusteet 
sovittavissa erikseen, edulliset asumis-
kulut. h. 189 000 €, info@logiwin.fi, 
P. +358 40 5516679.

MIJAS COStA, CAlle dOMA 7. kak-
sio merinäköalalla golfkenttien ja he-
vostalliin läheisyydessä laukkaradan 
vieressä. kolme kilometriä Miramarin 
ostoskeskuksesta ja La Cala de Mijasia 
kylästä. Etelään avautuva, kalustettu 
huoneisto, josta avarat näkymät meri- 
ja vuorimaisemaan.tilava parveke 
kolmeen suuntaan. Yhtiöllä näyttävä 
uima-allasalue, josta näkymät Fuen-
girolaan. autohallipaikka ja varasto si-
sältyvät hintaan. h.124 900 €. Oikotie 
15049391. tiedustelut: antti.luopa@
arkluopa.com,  +358 400 615 125. 

lOS BOlICheS, FuenGIrOlA. 2 h, 
avok., kph, parveke. Loistosijainti, ylin 
kerros, pieni, hyvin hoidettu yhtiö jossa 
edullinen vastike. Vain muutama askel 
rantabulevardille. ihanteellinen myös 
vuokrattavaksi. kaikki palvelut lähellä. 
soita ja sovi näyttö! h. 158 000 €. P. 
+34 630 217 085.

reSerVA del hIGuerÓn. Yksityinen 
myy luksusalueelta hiljattain remontoi-
dun 2 mh, 2 kph asunnon aivan Hilton-
hotellin vierestä. 100 m2, autopaikka, 
varasto. Yhtiöllä puutarha ja uima-allas-
alueet. h. 320 000 €. tiedustelut esp./
eng. P./whatsapp: (+34) 685 84 36 08.

CArVAJAl, FuenGIrOlA. Hyväkun-
toinen 2 mh n. 80 m2 ilmastoitu asunto 
lähellä rantaa, palveluita. omaksi ko-
diksi/sijoitusasunnoksi, loma-asunto-
rekisteröity. Hyvä, rauhallinen sijainti, 
parkkialue, palveluihin 100 m. h. 117 
000 €. P. (+358) 40 7151474 ja +34 
646 503 676.

lOS PACOS, FuenGIrOlA. Hyväkun-
toinen n. 2 mh ilmastoitu asunto rau-
hallisella paikkaa, suomi-koulu, palve-
lut kävelymatkan päässä. Erinomainen 
sijoitusasunto, helppo vuokrata. h. 112 
000 €. P. (+358) 40 715 1474 ja (+34) 
646 503 676.

MArBellA, GuAdAlMInA AltA. 
Mm. golffareille mahtava paikka!  kä-
velymatka Golf Guadalmina klubille ja 
san pedro de alcantaraan. avoin nä-
kymä 4. kerroksessa 80 m2 terassilta 
golfkentän yli merelle etelään ja itään 
jossa La Concha vuoristo. kalustettu, 
hyvin varustettu, 1 mh, iso oh, k, kph, 
sisätilaa 120 m2, autopaikka hallissa, 
ei kotieläimiä, suojattu alue. Vuokra-
taan talvikaudeksi 2020 sopimuksen 
mukaan. tied: ed5078@kolumbus.
fi, tai 050 3371981. 

FuenGIrOlA. kt-huoneisto (3 mh, 2 
kph, oh, keittiö, 2 parveketta, toinen 
lasitettu) rantakadun päässä lähellä so-
hailin linnaa. Erittäin hyväkuntoinen, 
valoisa asunto merinäköaloin, täysin 
varusteltu, mm. ilmalämpöpumput (3 
kpl) ja wifi. Loistava sijainti, rauhallinen 
alue, 50 m rantaan, noin 800 m kes-
kustaan. Yhtiöllä uima-allas, erotettu 
osa lapsille. palvelut kävelyetäisyyden 
päässä. talon ympäristössä runsaasti 
parkkitilaa. Vapaita aikoja vuodelle 
2019: 19.11 -31.12. P. (+358) 50 594 
5045, m.mattila@kotiportti.fi. 

tOrreBlAnCA, FuenGIrOlA. rivi-
talo 200 m, 4 mh, k, rhh, 3 wc/kph, kat-
toterassi. Max. 12 hlöä. Huippusijainti! 
rannalle 400 m, 200 m lähin kauppa ja 
ravintola, juna-asemalle 300 m. kalus-
tettu ja varustettu. Wifi. koneellinen 
lämmitys/ilmastointi. Biljardi/pingis. 
Yhtiössä uima-allas. FB: Lomakoti Fuen-
girola torreblanca. kysy lisää: lomafu-
ge@gmail.com.

tArVItSetkO AutOlleSI/MOOt-
tOrIPyörälle säilytyspaikkaa ke-
säksi tai talvikotisi tavaroille varastoa? 
Vuokrataan varastoja- ja autopaikkoja 
Los pacosin/torreblancan rajalta härkä 
kukkulan läheltä. Varastojen koot 2.5-3 
m2 vuokra 60 €/kk. autohallipaikat 50 
€/kk autohallissa kameravalvonta. li-
sätietoa/varaukset: +358 400 434 960

ArrOyO de lA MIel, MyrAMAr 
OASIS, BenAlMádenA. Viikoksi, 

kahdeksi, kuukaudeksi tai pidem-
mäksi aikaa. 3 mh huoneisto, 2 kph, 
oh, k, suomalainen sauna, 2 parveketta 
(toinen lasitettu), ilmalämpöpumppu, 
ylin (5.) krs. Hissi. kalustettu. Yhtiöllä 
uima-allas. aidattu yhtiö. 15 min. Len-
tokentältä. P. (+358) 400 682 990/ 
Anneli, (+358) 400 383 296/ ta-
pani, at.haapakangas@pp.inet.fi. 
Suoraan omistajalta. tori.fi, kohde: 
52230210. 

tOrreMOlInOS. Myydään tai vuokra-
taan autohallipaikka 45 €/kk. sijainti lä-
hellä Benalmádenan huvivenesatamaa. 
tiedustelut P.: (+358) 400 814 298.

MAdrId. pieni 2 huoneen täysvarus-
teltu keskusta-asunto (1-3 hlö) lois-
tavalla sijainnilla. Vain lyhytaikaisesti, 
viikoksi tai kahdeksi, myös viikonlo-
puksi. Edullinen vuokra. rauhallinen 
ja hiljainen, lähellä kaikkea. kysy lisää: 
jyrkipalo@hotmail.com tai P. (+34) 
677 43 16 57.

halutaan VuoKrata  
BenAlMádenA tAI lähIStö. Halu-
taan vuokrata 2 mh, 2 kph,iso terassi 
pitkäaikaisesti. Vastaukset s. postiin: 
luodossa@gmail.com. 

AurInkOrAnnIkkO. kolme aikuis-
ta ja Yorkshiren terrieri, josta ei lähde 
karvaa, ei allergisoi ja on sisäsiisti (10 
v.). haluavat vuokrata asunnon tai 
huvilan ajalle 30.3-14.4. suhtläheltä 
merta/uimarantaa aurinkorannikolta 
ja järkevän matkan päässä Málagan 
lentokentältä. otathan yhteyttä, jos 
asuntosi on tuolloin vapaa ja kriteerit 
täyttyvät. P +358 50 487 2430/ Joni, 
nousiainen.j@gmail.com.

seKalaista

OtetAAn VAStAA kIrPPutOrItA-
VArAA. noudetaan kotoa. P. +34 655 
810 823, Marja ja +34 616 090 974, esa.

Myydään rOCAn Vähän käytetty 
poreamme sisätiloihin. kulmamalli. Väri 
vaalea beige. asennus- ja käyttöohjeet 
löytyvät. Hinta 200 €. kuvat, mitat ja 
lisätiedusteulut P. +358 50 351 8123.

Olen 80-kyMPPInen, lIeVäStI 
liikuntavammainen leskirouva. asun 
omassa rivitalossa saimaan rannalla. 
asunto myös Espanjassa. kaipaan 
kunnollista, autoilevaa kumppania. P. 
0400-421 637.

BenAlMádenA COStA. 50 m2 asun-
to. 1 mh, kph, k ja terassi merinäköalal-
la. aivan rannan tuntumassa (aloha 
playa). 10. kerros, hissi. 600 €/ kk, sis. 
sähkön ja veden. tied. esp. ja eng. 
Antonio de la torre, 647 718 811 tai 
adelatorreh@gmail.com
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Luksusasuntoja!

Apartamentos Mediterráneo Real 
C/ Antonio Machado, 25, 29640 Fuengirola,

P.  (+34) 952 47 93 49, 952 66 70 92, 902 94 73 31 

E-mail: info@mediterraneoreal.com

** Klikkaa www.mediterraneoreal.com  
     ja hyödy tarjouksistamme.

** Kysy talven pitkäaikaisvuokra-alennuksista.

** Järjestämme myös lentokenttäkuljetuksia.

Mediterráneo Real -huoneistohotelli: 
aina asiakkaan asialla.  

• Neljä suomalaista televisiokanavaa

• Kokoussali, jonka voivat vuokrata niin asukkaat kuin ulkopuoliset.

• Ravintola/kahvila. Erikoisuutena tapas-ateriat.

• Vesijumppaa heinä- ja elokuussa

• Ulko-poreallas lämmitetyllä vedellä

Huoneistohotelli Mediterraneo Realista löydät kauniita, moder-

neja ja ensiluokkaisia studioita, 1-2 mh huoneistoja sekä 6 upeaa 

kattoterassihuoneistoa. Kaikki huoneistot ovat täysin kalustettuja, 

oh vuodesohvalla, k, kph, tv (dvd), ilmainen wifi , keskusradio, il-

malämpöpumppu, jääkaappi, pyykin-pesukone, astianpesu-kone, 

mikroaaltouuni, kahvinkeitin, liesi, silitysrauta, keittiövälineet, 

hiustenkuivaaja, petivaatteet, pyyhkeet. Pinnasänky ja kassakaappi 

lisämaksusta.

marina-cuadra@hotmail.com

MARINA CUADRA VERGARA

TOURIST APARTMENTS
TALVIKAUDEKSIkorkeatasoista asumista!

100% 
homevapaita 

asuntoja

PASEO MARÍTIMO, CARVAJAL, FUENGIROLA         Vuokra 2 100 €/kk
3 mh asunto kahdessa tasossa vaativaan makuun. 3 kph, varustettu k ja merinäkö-
ala terassilta. Vuokara sisältää sähkön, veden, wifi n ja autopaikan.

PASEO MARÍTIMO, LOS BOLICHES           Vuokra 1 400 €/kk
3 mh, kph ja wc, avokeittiö. Meri- ja kaupunkinäkymä. Vuokra sisältää sähkön, veden, 
wifi n ja autopaikan tallissa.

Tiedustele vapaita kuukausia: marina-cuadra@hotmail.com, suomeksi: ole@olekustannus.com
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Meidän kautta  

MYÖS laadukkaat 

vuokrakohteet!
Kuvaamme, markkinoimme ja myymme kiinteistösi ammattitaidolla, ennätysajassa.www.sunloma.es

REAL ESTATESUNLOMA

paLVELEMME tEitÄ Viikon YMpÄri jokaisEna pÄiVÄnÄ, MYös ViikonLoppuisin, LoMa-aikaan kuin juHLapYHinÄkin. 

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 42,  Local1, Los Boliches (Fuengirola)
+34 626 760 494  •   info@sunloma.es

 
CaLaHonda,
Mijas
2 mh + 1 kph, WC 

Golf- ja tenniskentät ihan vieressä
Suuri olohuone takalla
Taloyhtiössä uima-allas
Kph remontoitu 2016
Kodinhoitohuone

x
x
x
x
x

 
MiraMar,
FuEnGiroLa
2 mh + 2 kph

H. 229 000 €

Rakennettu 2011, asunto kuin uusi!
Palveluiden ja rannan äärellä 
Tyylikkäästi kalustettu
Lasitettu parveke
Taloyhtiössä upea uima-allas
2 autokatospaikkaa suljetulla alueella

x
x
x

x
x

 
Los paCos,
FuEnGiroLa
2 mh + 2 kph

Suosittu taloyhtiö
Palvelut kävelymatkan päässä
Länsiparveke vuoristonäkymin
Taloyhtiössä lasten puisto ja  
 uima-allas
Autohallipaikka ja varasto

x
x
x
x

x

H.  179 000 €

H.  186 000 €

 
EL MadroñaL,
BEnaHaVís 
5 mh + 5 kph, WC, spa+sauna

H. 3 500 000 €

1600- luvun tyyliin rakennettu Cortijo
Arvoasuinalue, vain 15 min ajomatkan 
päässä Banuksesta.
Saneerattu vanhaa kunnioittaen
Panoraama näkymät
Henkilökunnan asunto jne.

x
x

x

x

 
La aLzaMBra, 
MarBELLa (puErto Banus)

3 mh + 2 kph, WC

H. 1 265 000 €

Kattohuoneisto lähellä satamaa
Merinäköalat, 24h vartioitu asuinalue
Lattialämmitys koko asunnossa
Sademetsämäinen puutarha-alue  
ympäröi uima-altaan 
2 autopaikkaa ja varasto

x
x
x
x

 
Los paCos, 
FuEnGiroLa
1 mh + 1 kph

H. 129 000 €

Täysin remontoitu asunto suositussa 
Girasol taloyhtiössä
Upea puutarha-alue, uima-allas
Lasitettu parveke länteen ja pieni piha
Vastikkeeseen sisältyy internet ja 
suomikanavat

x

x
x
x

Aina ammattitaitoista palvelua asuntoasioissa

x

x
x


