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Olé-lehdestä löydät kuukausittain vaihtuvat  
myynti- ja vuokra-asunnot Espanjan suosituimmilta 

suomalaisalueilta.

Espanjan 
asuntopörssi

KEsÄ-HEinÄKuu 2019

www.olekustannus.com/asuntopörssi

EriKoisaiKaKauslEHti 
Espanjasta
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ASUNTOKAUPPA 
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

Anna asuntosi meille myyntiin! Useat 
ostajat etsivät kauttamme asuntoja.

Kauttamme myös alueiden 
kaikki uudiskohteet

Toimistomme: Helsinki-Fuengirola-Torrevieja

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

Benalmádena Pueblo
Kerrostalo 1 mh + 1 kph

Alk. 126 000 €

Kohde 983 4806

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

Alk. 299 000 €

Kohde 955 6318
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www.blue-square.comCentro de Negocios, Puerto Banús 38 E, Marbella

Upeat maisemat laadukkaassa uudiskohteessa. Kaikista 2 mh, 
2 kph upeat merinäköalat. 5 min kävely rantaan ja Miramar  
ostoskeskuksen palveluihin. Yhtiössä luksus uima-altaat, katto-
terassi, gym ja rentoutumisalueet ympärivuotiseen käyttöön.

alk. 439 000 €Ref.: 010643

FUENGIROLA

Uniikki uudiskohde kävelymatkan päässä rannasta ja palveluista. 
1-2 mh, valoisat tilat oleskeluun, kauniit meri- tai vuoristo- 
maisemat. Käytössäsi yhtiön upeat luksus uima-altaat, katto-
terassi, gym ja rentoutumisalueet ympärivuotiseen käyttöön.

 alk. 189 500 €Ref.: 012535

FUENGIROLA

2021 valmistuvat tyylikkäät 8 modernia, valoisaa 3 mh villaa 
meri-, sekä golf näkymällä. Oleskelutilasta käynti valtavalle  
terassille, jolla valaistu suolavesi infinity uima-allas sekä 
chilllout-alue. Makuuhuoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa, 
jokaisessa oma terassi jolta upeat avoimet maisemat. 

 alk. 495 000 €Ref.: 012663

ESTEPONA, VALLE ROmANO

Ylellinen luksustason villa. Huikeat näkymät merelle sekä La 
Conchan vuorille. 4 mh ja toimiva pohjaratkaisu. Oleskelu-
tilasta käynti vehreälle uima-allasalueelle. Ainutlaatuisena 
yksityiskohtana pohjakerroksen olohuoneen seinästä avautuu 
näkymä uima-altaaseen.

999 000 €Ref.: 012332

mARBELLA, NUEVA ANDALUCIA

Vain 1.5 km Fuengirolan juna-asemalta super kodikas täysin 
remontoitu ja muuttovalmis rivitalo. Iso kattoterassi, jolta 
näkymät yhtiön hyvin hoidettuun puutarhaan, kauniille uima-
altaalle ja vuorille.

199 000 €Ref.: 011455

mIJAS, URB. mONTEBELLO

Viehättävässä Istanin kylässä arkkitehdin suunnittelema rivi-
talo kolmessa tasossa, 3 mh, 3 kph. Tilava, avoin keittiö. 
Olohuoneesta käynti terassille jolta kauniit näkymät vuorille. 
Yhtiössä upea uima-allasalue.

365 000 €Ref.: 011970

ISTAN

Marjo Malinen  
+34 697 284 254 
+34 951 667 788
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TORREBLANCA, FUENGIROLA. 2 mh 
tyylikkäästi, laadukkaasti remontoitu 
asunto. makuuhuoneiden lisäksi kph, 
avok./oh yhdistelmä sekä terassi, josta 
näkymät sekä merelle että vuoristoon. 
Hyvin varustettu keittiö. Kivan lisän tuo 
led valaistus. asunnossa on ilmastoin-
ti, autopaikka. yhtiöllä uima-allas. ref. 
Kt020014. Hinta: 225 000 €.
www.hevosfakta.fi.

PAsEO MARíTIMO, FUENGIROLA. 
Kaunis, valoisa, 74 m2, 2 mh asunto 
rantakadulla. asunto on remontoitu 
melko äskettäin. asunnossa on oh ja 
avok., 2 mh, kph sekä lasitettu terassi. 
ilmansuunta etelä.  Hinta: 299 900 €.
www.hevosfakta.fi.

sIERREZUELA, MIJAs. isot terassit, 
asut kuin rivitalossa! 2 mh, 2 kph, uima-
allas. Hinta sis. autopaikka ja varasto. 
yhtiövastikkeeseen sisältyy vesi. Erittäin 
edullista ja fiksua asumista, käymisen 
arvoinen kohde! Hinta: 149 000 €.
www.sunloma.es.

TORREBLANCA, FUENGIROLA. 2 mh 
+ 2 kph asunto sijaitsee vain 70 m pääs-
tä rannasta. oma sisäänkäynti ulkoa. 
Esteetön kulku asuntoon ja aina rannalle 
saakka. Keittiö, lattiat ja kylpyhuoneet 
ovat uusittu. Kaksinkertaiset ikkunat. ta-
loyhtiössä uima-allas. sopii hyvin myös 
sijoitukseen ja vuokrakäyttöön.  Hinta: 
175 000 €.
www.sunloma.es.

TORREBLANCA, FUENGIROLA. pin-
taa syvemmältä remontoitu luksusvilla, 
jollaista ei ole tarjolla usein! 5 mh ja 5 
kph. Erillinen vierasasunto, uima-allas, 
jacuzzi, kuntosali, autotallit yms. Kun 
vain paras on riittävän hyvää, on tämä 
oikea! Hinta: 1 400 000 €.
www.sunloma.es.

EL COTO, MIJAs. Harvoin myynnissä! 
upea, andalusialainen rivitalon pääty-
huoneisto 3-4 mh, 2 kph. järkevä pohja-
ratkaisu. remontoidusta keittiöstä käynti 
aamuaurinkoiselle terassille. lisäksi tila-
va länsipatio. yläterassilla sauna. upeat, 
avoimet maisemat puutarhaan ja vuoris-
toon. oma parkkipaikka talon edustalla. 
ref. rm011656. Hinta: 239 900 €.
www.minnahomes.es.

RIvIERA dEL sOL. uniikki villa. 3 mh 
3 kph, sauna, jacuzzi, yhteensä 270 m2, 
panoraamanäkymät merelle. Kolmiker-
roksisessa talossa on paljon ihastuttavia 
yksityiskohtia ja upea uima-allasalue. 
lähellä golfkenttää, kauppoja ja ravin-
toloita. tämä pitää nähdä paikan päällä! 
ref. r3391894. Hinta: 679 000 €.
www.minnahomes.es.

LOs PACOs/TORREBLANCA, FUEN-
GIROLA. 2 mh, 2 kph kattohuoneisto. 
tilava, remontoitu koti. aurinkoinen 
parveke ja kattoterassi, päätyhuoneis-
to, ikkunat kolmeen ilmansuuntaan. 
iso ja pieni uima-allas sekä lasten leik-
kipaikka suljetulla sisäpihalla. alue on 
rauhallinen ja näkymät upeat. auto-
hallipaikka ja varasto.  näytöt järjesty-
vät todella joustavasti. ref. r3368038.
Hinta: 230 000 €.
www.minnahomes.es.

TORREQUEBRAdA GOLF, BENAL-
MádENA.  Fantastinen kattohuoneisto. 
27 m2 terassilta avautuvat ihanat näky-
mät golfkentälle sekä merelle. aurinkoa 
aamusta iltaan.  2 mh, 2 kph, erillinen k 
sekä laaja oh. Hyväkuntoinen huoneisto, 
täysin ilmastoitu. 2 autopaikkaa, varas-
tohuone. ref. 18403. Hinta: 280 000 €.  
www.finn-invest.com.

TORREQUEBRAdA, BENALMádE-
NA. 2 mh, 2 kph. muuttovalmis asunto 
esteettömin merinäkymin golfkentän 
kupeessa ja rannalle vain 600 m. Kaunis 
ja valoisa koti, suuri etelä/länsiparveke 
ja upea uima-allasalue. myydään kalus-
tettuna. Hintaan sis. autopaikka tallissa ja 
varasto.  ref. 9953536. Hinta: 235 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.

LOs PACOs, FUENGIROLA. 1 mh, kph 
huoneisto arvostetussa pacosolin yh-
teisössä  puutarha- ja vuoristonäkymin. 
valoisa läpitalon huoneisto, katettu, iso 
lännen suuntainen terassi. oma sauna. 
upea uima-allasalue. sijaitsee suositulla 
ja viihtyisällä alueella, palvelut kävelye-
täisyydellä. mahd. vuokrata parkkipaikka 
40 €/kk. H. sis. kalusteet ja kodinkoneet. 
ref. 9833781. Hinta: 139 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.

EL COTO, MIJAs. olimar-yhtiössä 
upea andalucialainen rivitalon pääty. 
remontoidusta keittiöstä käynti te-
rassille aamuaurinkoon. lisäksi tilava 
aurinkoinen länsipatio. 3-4 mh, 2 kph. 
yläterassilla sauna ja upeat avoimet 
maisemat puutarhaan ja vuoristoon. 
ref. 011656. Hinta: 239 900 €.
www.blue-square.com

sOTOGRANdE, sAN ENRIQUE. tyy-
likäs, laadukkain materiaalein rakennet-
tu rivitalo.  4 mh joista 2 en-suite, joista 
toisessa suuri kph, walk-in vaatehuone 
ja oma terassi. tilavalla kattoterassilla yk-
sityinen uima-allas ja huikeat näköalat 
andalucian maaseudulle. Kodissa on tilaa 
niin rentoutumiseen kuin yhdessäoloon.
ref. 011515. Hinta: 477 000 €.
www.blue-square.com.

MARBELLA. Bahía de marbella -yhtiös-
sä erittäin hyvin hoidettu 3 mh rivitalo. 
tilavasta olohuoneesta käynti patiolle, 
josta näkymä kauniiseen ja aurinkoiseen 
puutarhaan. oma kattoterassi. yhtiössä 
on uima-allas, rantaan ainoastaan 200 m. 
ref. 011934. Hinta: 525 000 €.
www.blue-square.com.

sOTOGRANdE, LA dUQUEsA. suo-
situlla la Duquesan alueella 2020 val-
mistuvat valoisat 2-3 mh huoneistot, 
joista kaikista upeat näkymät merelle ja 
venesatamaan. Kävelymatka rantaan. 
taloyhtiössä uima-allasalue sekä kunto-
sali. ref. 012092. Hinta alk. 134 800 €.
www.blue-square.com.
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Jos suunnitelmissasi on asunnon osto tai myynti Malagan ja Marbellan 
väliltä, me olemme täällä sinua varten. Etsimme sinulle sopivan asunnon 
tai stailaamme ja laitamme asuntosi myyntiin ensiluokkaisin kuvin.

Hanna Lehto,    Rami Lehto, 
oikeustieteen maisteri  asianajaja
laillistettu kiinteistönvälittäjä varatuomari

+ 358 44 080 1122   + 358 400 95 35 16
+34 611 201 408   +34 693 854 664
hanna@asuntodelsol.fi  rami@asuntodelsol.fi 

Katso lisää myyntikohteita 
ja vuokra-asuntoja:
www.asuntodelsol.fi  

SIERREZUELA, MIJAS COSTA.
Tilava hyväkuntoinen huvila 
arvostetulla alueella 
vain 1 km päässä palveluista. 
Ranta 3,7 km. Upeat maisemat. 
2 oh, 5 mh, 6 kph, uima-allas, 
hissi. Rak. 2007. Talo 324 m2, 
tontti 657 m2.
H. 600 000 €

CARVAJAL, FUENGIROLA.
Uudiskohde vain 300 m 
rannasta. 2-4 mh asuntoja. 
Upeat maisemat merelle. 
Uima-altaat, kuntosali, sauna. 
Tule tutustumaan esittelyasun-
toon! Valm. 2020 lopussa.
H. 299 000  580 000 €

SIERREZUELA, MIJAS COSTA.
Tunnelmallinen rustiikkinen 
huvila. 2 oh, 5 mh, 3 kph, 
sauna. Oma uima-allas 
aurinkoisella pihalla. Palvelut 
1,5 km, ranta 4,2 km. Rak. 1999. 
Talo 312 m2, tontti 591 m2.
H. 499 000 €

ELVIRIA, MARBELLA. Luksus-
huvila arvostetulla alueella. 
5 mh, jokaisessa oma kph. 
Suuret terassit, kesäkeittiö 
uima-altaan vieressä, kaunis 
puutarha, merinäkymä, 
autotalli. Kokonaispinta-ala 
355 m2. Tontti 1300 m2. 
H. 1 395 000 €

CALAHONDA, MIJAS. 
Upea kaksikerroksinen 
kattohuoneisto. 3 mh, 3 kph, 
avokeittiö, 3 terassia. Nautiskele 
porealtaassa aurinkoisella 
terassilla ja ihaile upeita 
Välimeren maisemia. Kaksi 
uima-allasta, parkkipaikka.
H. 360 000 €

CALAHONDA, MIJAS. 
Lähellä rantaa kaksikerrok-
sinen, tunnelmallinen kat-
tohuoneisto. 3 mh, 2 kph, 
avokeittiö, takka, 2 terassia. 
Ihastuttava aurinkoinen 
puutarha, jossa uima-allas. 
H. 260 000 €

MIJAS GOLF, MIJAS COSTA 
Uusia supermoderneja 
villoja rakenteilla Mijas Golfi n 
lähelle. 3-4 mh, 2-3 kph, oma 
infi nity uima-allas, upeat avarat 
maisemat. Koko talo modernia 
tekniikkaa, lattialämmityksellä. 
Tilaa esite meiltä. 
H. 850 000 €

TORREBLANCA,
FUENGIROLA. UUDISKOHDE.
Muuttovalmis. Upea uima-
allasalue, uskomattomat 
maisemat, kuntosali, sauna, 
grillipaikka. Jäljellä kaksi 3 mh 
kattohuoneistoa,
H. 545 000 € ja 685 000 €.

VUODEN 2019 LOPPUUN MENNESSÄ 

TEHDYISTÄ VARAUKSISTA: 

Käytetyn asunnon ostajalle 500 € 

Uudiskohteen ostajalle 1000 € 

LAHJAKORTTI SISUSTUSLIIKKEESEEN
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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.

FUENGIROLA, TORREBLANCA   H. 255 000 €
Vasta remontoitu 2 mh asunto. Ref. KT020014.

MIJAS PUEBLO
Tyylikkäästi remontoitu, ihastuttava 1mh asunto, iso terassi, 
jolla oma jacuzzi. Ref. asunto 12.

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, PASEO MARÍTIMO   H. 299 900 €
Laadukkaasti remontoitu 2 mh asunto aivan rannalla. 
Ref. KT020015.
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Puh: (+34 ) 952 447 741, (+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

UUDISKOHTEITA!!
Tarjoamme laajan valikoiman 
laadukkaita uudiskohteita eri 

puolilla Aurinkorannikkoa.
Tilaa meiltä lisätietoa, 

materiaalia.

UUDISKOHTEITA!!
Tarjoamme laajan valikoiman 
laadukkaita uudiskohteita eri 

puolilla Aurinkorannikkoa.
Tilaa meiltä lisätietoa, 

Benalmádena Costa. 2017 

kunnostettu 3 mh, 2 kph 

huoneisto. Avok. sekä te-

rassi avoimin näkymin me-

relle. Hintaan sis. autopaik-

ka.  Hinta  249 000 €. Ref. 

18431.

Benalmádena, Arroyo de la 

Miel.  Täysin kunnostettuja, erit-

täin tyylikkäästi kalustettuja ja 

sisustettuja huoneistoja.  Tarjolla 

1-2  mh, laaja oh, moderni avok. 

sekä kph. Hinnat alk: 125 900 €.  

Ref. 18430.

Maatiloja Málagan ympäris-

tössä. Jos unelmoit maatilasta 

Andalucian luonnossa, tilaa 

meiltä luettelo meillä tarjolla 

olevista isommista ja pienem-

mistä  maatiloista.  Ref. Fincas.

Benalmádena Cosa, Puerto 

Marina. Uudenaikaisia, valoisia 

huviloita, suunniteltu tyydyttä-

mään jopa vaativammankin os-

tajan toivomuksia. Paljon luon-

nonvaloa, laajat huoneet. 483 

m2 rak.p.a. Mm. 5 mh, 4 kph, 

kattoterassi, hissi, uima-allas, 

autotalli, varasto. tontti: 600 

m2. Ensiluokkainen sijainti n. 

500 m Marina satamasta. Kan-

nattaa tulla tutustumaan! 

Hinta 1 490 000 €. Ref. 18406. 

Fuengirola, Torreblanca. 

Upea 3 mh, 3 kph kattohuo-

neisto. 2 terassia avoimin 

näkymin merelle. Todellinen 

tilaisuus: Hinta ennen 295 

000 €, nyt 275 000 €. Ref. 

18433.
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TORREvIEJA, ALTOs dE LA BAHIA. 
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.

TORREvIEJA. lännen suuntainen 1mh 
kattohuoneisto keskustan tuntumassa. 
asunnon tilavalla terassilla voit nauttia 
auringonpaisteesta! autopaikka yhti-
ön autohallissa. yhteinen uima-allas. 
loistava cityasunto! ref. a11. Hinta: 
65 000 €.
www.zariko.com.

TORREvIEJA. upea huvila hyvin pi-
detyssä yhtiössä, jossa on uima-allas. 
talon lasiverannalta, terassilta sekä 
pihalta on merinäköalat! Hyvässä 
kunnossa. omaan pihaan saa auton 
parkkiin. Erinomainen kohde! ref. C36. 
Hinta: 358 000 €.
www.zariko.com.

PILAR dE LA HORAdAdA. uudis-
kohde. upeita yksiö bungaloweja joko 
omalla pihalla tai upealla kattoteras-
silla! yhtiössä viihtyisä uima-allasalue. 
Keskustan palvelut kävelymatkan pääs-
sä. valm. kesä 2019. ref. lamarrbp4. 
Hinta: 84 900 €.
www.zariko.com

FUENGIROLA.  ihastuttavia 1-2 mh 
asuntoja  rakenteilla, rantakadun tun-
tumassa. tilaa meiltä tarkemmat tiedot 
sekä hintalista.  ref. 18411. Hinnat alk.: 
148 000 €.
www.finn-invest.com.

MIJAs COsTA. Kodikas alakerran huo-
neisto las Colinas del Faron rauhaisalla 
ja kauniilla alueella. 2 mh, remontoitu 
kph (lattialämmitys), oh sekä 10 m2 te-
rassi, jolta käynti viheralueille, altaalle. 
ref. 18432. Hinta: 150 000 €. 
www.finn-invest.com.

BENALMádENA COsTA, BENALGOLF. 
Kaunis, yksityinen kulmarivitalo.  2 mh, 
kph, wc, k, valoisa oh, jolta käynti laajalla 
eteläsuuntaiselle terassille näkymin me-
relle. H. sis yks autotalli ja auto. palvelut, 
ranta max. 500 m säteellä. ref. 16023.  
Hinta ennen 265 000 €, nyt 250 
000 €.
www.finn-invest.com.

PUERTO BANÚs, MARBELLA. 
ihastuttava huvila arvostetulla nueva 
andalucian alueella vain 1,3 km päässä 
puero Banuksen huvivenesatamasta.  
4 mh, 3 kph (lattialämmitys), uima-allas, 
kaunis piha ja terassit. rv. 2003. talo 310 
m2, tontti 481 m2.  Hinta: 885 000 €.
www.asuntodelsol.fi

TORREMUELLE, BENALMádENA 
COsTA. Kaksikerroksinen asunto suo-
situssa kompleksissa vain kivenheitto 
rannalta ja British Collegesta. 3 mh, 2 
kph, tilava kellarikerros, jonne saat elo-
kuvateatterin, kuntosalin, tms. Kaksi 
terassia, toinen maantasalla ja käynti 
suoraan kauniiseen puutarhaan, jossa 
uima-allas. Hinta: 275 600 €.
www.asuntodelsol.fi.

CABO ROIG, ORIHUELA COsTA. 
upea, kalustettu kahden kerroksen 
kattohuoneisto. 2 mh, kph, merinä-
köala. Ensimmäinen krs.: asuintilat ja 
parveke, näkymät yhtiön hoidetulle vi-
heralueelle. uima-altaalta suora käynti 
isolle hiekkarannalle. autotallipaikka ja 
tilava kellarivarasto. päivittäispalvelut, 
ravintolat ja kahvilat kävelyetäisyydellä. 
ref. 9502544. Hinta: 185 000 €. 
www.lomakotiulkomailta.fi.

JACARILLA, ORIHUELA, COsTA 
BLANCA. 2 mh, 2 kph. laadukkaasti 
sisustettu. nauti omasta rauhasta, hyvis-
tä ulkoilumahdollisuuksista ja vuoristo-
näkymistä. Kaikki palvelut sekä kaunis 
puistoalue lähellä. asunnon hintaan sis. 
huonekalut, autopaikka autohallista. 
yhteinen uima-allasalue. Erinomainen 
hinta-laatusuhde. ref. 9730038. Hinta: 
69 500 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.
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E s pa n j a n a s u n to p ö r s s i  ·  myynti-  ja vuoKraKoHtEE t Espanjassa

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 OSTAMASSA TAI 
MYYMÄSSÄ ESPANJASSA 
TAI SUOMESSA?
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MIJAs PUEBLO.  viihtyisä ja kauniisti 
remontoitu 1 mh asunto. 1 kph, avok., 
suuri terassi, josta meri- ja vuoristonä-
kymät. terassilla oma jacuzzi. asunnon 
edestä lähtevät säännöllisesti bussit 
Fuengirolaan. ref. asunto 12. Katso 
myös muita vuokra-asuntojamme. 
www.hevosfakta.fi.

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

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

kEskUsTA, TORREvIEJA. 2 mh, 2 
kph. uudiskohde. rauhallisen kadun 
varrella. Kaikki lähellä. playa de los lo-
coksen rantaan 150 m. yhtiössä katolla 
uima-allas, poreallas ja sauna. auto-
hallipaikka optiona. Kattohuoneistot, 
2 mh, 2 kph ja terassi sekä lisäksi oma 
kattoterassi, jossa mahd. kesäkeittiöön 
ja porealtaaseen, alk. 192.000 €. Hinnat 
alk.: 124 900 €. 
www.lottashouse.com.

FUENGIROLA. syys-talvikauden 19/20 
huoneistohotellit ovat todella kysyttyjä. 
mediterraneo realin huoneistot alk. 1250 
€/kk (ref. aa-mED), vegasol playa meri-
näköalalla, alk. 1010 €/kk (ref. aa-vEGa). 
nuriasolin huoneistot ilmansuunnan 
mukaan, alk. 1100 €/kk (ref. aa-ns2011). 
varaa heti, maksa saapumispäivänä ho-
telliin. voit perua majoituksen ilman ma-
joituskuluja viikkoa ennen majoituksen 
alkua. (nuriasol/vegasol)
www.rantakyla.com.

kEskUsTA, TORREvIEJA. rauhalli-
sella alueella keskustan laidalla. Kaikki 
palvelut nurkan takana. rantaan käve-
lymatka. uusi asunto, jossa 1 mh, h avo-
keittiöllä, kph ja etelä-parveke. valoisa. 
Hintaan sis. kodinkoneet, huonekalut, 
verhot ja valaisimet. yhtiössä uima-al-
las. optiona autohallipaikka. valmistuu 
kesällä 2019. Hinta: 115 000 €.
www.lottashouse.com.

LOs BALCONEs, TORREvIEJA. upe-
alla paikalla rinteessä. avarat näkymät 
suolajärvelle ja keskustaan. rauhallinen 
sijainti. uudet 2-3 mh, 2 kph asunnot. 
alakerrassa oma piha, yläkerran asun-
noissa terassin lisäksi oma kattoteras-
si, jonne mahd. saada mm. kesäkeittiö. 
Hintaan sis. autohallipaikka ja varasto. 
Ensimmäiset valmistuu keväällä 2019. 
Hinnat alk.: 182 000 €.
www.lottashouse.com.

MUUTTO-
KULJETUKSIA

Muutot Espanja-Suomi, mennen tullen

Kuljetukset �illarista pillariin 
alueenna Torrevieja-Fuengirola

T.J-Muutot / Tikkakoski
P. +358 400 644 360

Email: tapio.koivukoski@tj-koivukoski.�i

KYSY REILU TARJOUS 
MUUTTOKUORMASTA!

FUENGIROLA. perhehuoneistot luku-
vuodelle 19/20. los Bolichesin keskustan 
tuntumassa tilava 3 mh siisti huoneisto. 
oh, k, apuk, 2 kph, aurinkoinen parve-
ke. ilmastointi/ilmalämpöpumppu, wifi, 
autohallipaikka. vuokra 920 €/kk (ref. aB 
138). los pacosissa valoisa 2 mh huoneis-
to. oh, k, 2 kph, tilava parveke. ilmastoin-
ti/ilmalämpöpumppu, autohallipaikka. 
vuokra 750 €/kk (ref. ap 357).  
www.rantakyla.com.

FUENGIROLA. Kesälomahuoneistot.
Feria-alueen tuntumassa 2 mh kaunis 
lomahuoneisto. oh, k, kph, parveke. 
ilmastointi, wifi-yhteys. yhtiöllä kiva 
uima-allasalue. vuokrahinta kesäkuu 
1000 €, elokuu 1400 €, (ref. aF 486).  
los pacosissa viihtyisä yksiö edulliseen 
kesähintaan, kesä- ja syyskuu 475 €/kk, 
heinä-ja elokuu 650 €/kk (ref. ap 492).  
www.rantakyla.com.
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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.

PUEBLO JARdíN 8-10, Benalmáde-
na. 2 mh, 2 kph, k, lasitettu parveke. 
Wifi, ilmalämpöpumput oh + päämh. 
autopaikka autohallissa. yhtiön uima-
allas auki vain kesäisin. lähikauppaan 
n. 400 m, juna-asemalle n. 500 m ja 
rantaan alle kilometri. vapaa 25.3.2019-
31.5.2020 (min. 2 kk). ref 195. vuokra 
1.6.-30.9.: alk. 900 €/kk, 1.10.-31.5. 
alk.: 750 €/kk. + sähkö + vesi + lop-
pusiivous. 
www.tupasi.net.

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

myyDÄÄn, 
vuoKrataan, 

sEK alaista

kEskUsTA, BENALMádENA. tilava, 
rauhallinen, läpitalon huoneisto, melu-
ton 2/3 krs. iso oh, 4 mh, 2 kph, parveke 
etelään. Käytössä myös aurinkoinen 
kattoterassi. alle 5 min junalle. oma 
autopaikka autohallissa. varastohuone 
6 m2, saunamahdollisuus. pienet asu-
miskustannukset. Kalustamaton. Heti 
vapaa. ref. 0319. P. +358 50 366 2295. 
Hinta: 169 500 €.
www.centroasunnot.com

TORREBLANCA, FUENGIROLA. 
upea, moderni huvila vain 250 m ran-
nalta ja 100 m juna-asemalta. 4 mh, 4 
kph, avok., grilli, uima-allas, pingispöytä, 
ilmastointi. täydellinen lomakoti, ma-
joitus 9 hlö. minimi vuokra-aika 1 vko. 
rekisteröity lomavuokra-asunto CtC 
2017022895. 
www.asuntodelsol.fi

LOs PACOs, FUENGIROLA. vuokra-
taan kesä-elokuusta 2019 alk. touko-
kuun loppuun 2020 kaunis ja kodikas 
rivitaloasunto vain 1 km suomalaiselta 
koululta. 3 mh, 3 kph, tilavat terassit, 
sauna kattoterassilla + lasihuone (esim. 
työhuoneeksi). Hyvin varusteltu, mm. 
ilmastointi/lämmitys joka huoneessa. 
uima-allas. autohallipaikka. 
www.asuntodelsol.fi

FUENGIROLA. talvikaudelle vielä joitain 
mukavia huoneistoja vapaana. Fuengiro-
lan keskustassa hyvinvarusteltuja 1 mh 
hyvätasoisia huoneistoja, mm. Edif. pauli 
ref. aF 690, Edif. palmeras ref. aF 688, Edif. 
perla ref. aF 687. Kysy lisätietoja! 
www.rantakyla.com.

ystävällinen ja ammaaitaitoinen palvelu yli 30 vuoden kokemuksella
              LOMA- JA VUOKRAHUONEISTOT
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myydään

C/ TAMARINdOs, MIJAs. 2 mh, toisen 
kerroksen (65 m2) huoneisto Edif. Bella-
vistassa. uusi varusteltu k, 1 kph sekä n. 
13 m2 terassi.  yhtiöllä uima-allas ja puu-
tarha. H. 212 000 €. P. +34 661 34 15 
68, ensena@gmail.com (esp., eng.).  

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.

MIJAs COsTA, sITIO dE CALAHON-
dA. 2 mh valoisa ja hyväkuntoinen pa-
ritalohuoneisto kalustettuna. sopii sekä 
vakituiseen että loma-asumiseen. rau-
hallinen ja arvostettu alue, hyvä yhtiö. 
ota yhteyttä ja käy tutustumassa. Katso 
tarkemmin oikotie.fi kohde 14950779. 
P. +358 45 610 3933/Jukka.

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.

FUENGIROLA, LOs PACOs. Girasol-
yhtiössä erittäin valoisa uutta vastaava 
kaksio. asunnossa on terassilta kauniit 
merinäköalat. Hissitalo. myydään kalus-
tettuna. omistaja myy. H. 139 000 €. 
P. +34 610 702 743.

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 BOLICHEs, FUENGIROLA. 80 m2 
liiketila Edif. jupiterissa, lähellä juna-
asemaa. 5 toimitohuonetta, 2 wc, aula, 
ilmalämpöpumppu. vapaa. H. 159 
000 €. P. +34 661 34 15 68, ensena@
gmail.com (esp., eng.) .

C/ PEdRO ROMERO 6, FUENGIRO-
LA. 164 m2 kaupunkitalo kolmessa 
kerroksessa. yksityinen parkki. suuri 
oleskelutila, kalustamaton keittiö, ka-
lusettu. vapaa muuttaa. H. 450 500 €. 
P. +34 661 34 15 68, ensena@gmail.
com (esp., eng.).

LOs PACOs, FUENGIROLA. Hyväkun-
toinen n. 2 mh ilmastoitu asunto rau-
hallisella paikkaa, suomi-koulu,palvelut 
kävelymatkan päässä. Erinomainen si-
joitusasunto, helppo vuokrata. H. 112 
000 €. P. (+358) 40 715 1474 ja (+34) 
646 503 676.

REsERvA dEL HIGUERÓN. yksityinen 
myy luksusalueelta hiljattain remon-
toidun 2 mh, 2 kph asunnon aivan 
Hilton-hotellin vierestä. 100 m2, auto-
paikka, varasto. yhtiöllä puutarha ja 
uima-allasalueet. H. 320 000 €. Tied. 
esp./eng. P./wa: (+34) 685 84 36 08.

TORREBLANCA, FUENGIROLA. Erit-
täin upea huvila mahtavalla paikalla! 
myyntihinta 795.000€. Lisätiedot ja 
yhteydenotot täältä: www.villator-
reblanca.com.

ALMERíA, GARRUCHA. Kaunis 100 
m2 josta terassi n. 30 m2 näkymä suo-
raan välimerelle. 3 mh, 2 kph, oh ja k. 
Hiljainen kalastaja kylä. yhtiö erittäin 
hyvin hoidettu ja hiljainen paikallisten 
asuttama. alueella ei suomalaisia. 200 
km aliganten kentältä. H. 178 000 €. 
P. +358 400 524 410, liitola@liitola.fi.

TORREvIEJA. uudehkon hissitalon 
ylin, 3. krs, 65 m2, 2 mh, oh, kph, k, 
lasitettu terassi. supermarket, uima-
ranta, kaksi bussilinjaa aivan viereis-
sä. rauhallinen alue. täysin kalustettu, 
koneistettu. ollut puolittain käytössä. 
virheetön ja hienossa kunnossa. H. 63 
600 €. Tied. (+34) 610 17 88 48, alpo-
hei@gmail.com.

C/ ROsA 5, ORIHUELA COsTA. talo 
puutarhatontilla. 2 mh, oh, 2 kph, n. 
94 m2, tilava k ja lasitettu terassi. Hy-
vässä kunnossa, hintaan sisältyy huo-
nekalut ja kodinkoneet. Kattoterassilla 
hirsirakenteinen sauna. Kaikki lasit ns. 
lämpölaseja. pihalla autokatos, varasto 
ja hedelmäpuita. paikka näkyy hyvin 
google-map kartalla. H. 139 000 €. 
Myynnin syy on maasta muutto. Tied.: 
+34 672 423 787, alpohei@gmail.com.

VuoKrallE tarjotaan

LANZAROTE, PUERTO dEL CARMEN. 
Keskustassa, 50 m. rantaan, loistava ja 
rauhallinen sijainti. asunto 2-3 henki-
lölle, 1 mh, iso vaatehuone, oh+k, 2 
terassia, 1 niistä lasitettu josta on me-
rinäköala, pyykinpesukone, ilmastoin-
ti. H. 1100 €/kk, 350 €/vko. Tied: irma-
cabrera2@gmail, (+34) 679 948 234. 

LOs PACOs, FUENGIROLA. avara ja 
valoisa huoneisto kolmikerroksisen 
talon keskikerroksessa. iso oh, k, 2 mh 
joilla molemmilla omat kylpyhuoneet. 

Rehtiä suomalaista palvelua 
jo vuodesta 1996

VUOKRA-ASUNTOJA
FUENGIROLAN ALUEELLA

LYHYT- JA PITKÄAIKAISEEN
ASUMISEEN

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

e-mail: tupasi@tupasi.net
C/Francisco Cano 38,

Los Boliches, Fuengirola

www.tupasi.net
POSTILOKEROT 8 €/kk

Otamme vastaan myös paketit ja kirjatut kirjeet

Rehtiä suomalaista palvelua  
jo vuodesta 1996

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!

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

e-mail: tupasi@tupasi.net

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

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

Luksusasuntoja!

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

** Kysy talven pitkäaikaisvuokra-alennuksista.

** Järjestämme myös lentokenttäkuljetuksia.

Varaa talvikauden 
(1.11.2019-31.3.2020)  

asuntosi ennen 30.6.19 ja 
saat 15% alennuksen. 

Mikäli teet varauksen  
ennen 1.9.19, saat 10% 

alennuksen listahinnois-
tamme. Ei peruutus-

oikeutta. Alennus ei koske 
pitkäaikaisvuokrauksia**.

aikaisen  
varaajan  
alennus

tAlvikAudEksi 
2019-2020!

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, moderneja ja ensiluokkaisia studioita,  
1-2 mh huoneistoja sekä 6 upeaa kattoterassi- 
huoneistoa. Kaikki huoneistot ovat täysin kalustet-
tuja, oh vuodesohvalla, k, kph, tv (dvd), ilmainen 
wifi, keskusradio, ilmalämpöpumppu, jääkaappi, 
pyykinpesukone, astianpesukone, mikroaaltouuni, 
kahvinkeitin, liesi, silitysrauta, keittiövälineet, hius-
tenkuivaaja, petivaatteet, pyyhkeet. Pinnasänky ja 
kassakaappi lisämaksusta.
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marina-cuadra@hotmail.com
suomeksi: ole@olekustannus.com

MARINA CUADRA VERGARA

TOURIST APARTMENTS

TALVIKAUDEKSIlaadukasta asumista!
suomeksi: ole@olekustannus.com

FUENGIROLA, HIGUERÓN. 
Kaunis asunto upealla asuinalueella. 

Asunnossa yksi erillinen mh ja olohuoneen 

yhteydessä makuusoppi. Kph, varustettu 

keittiö, lasitettu terassi. Hintaan sisältyy 

wifi ja autopaikka lukitussa tallissa. 

Hinta: 800 €/kk + sähkö. 
Vielä joitakin vapaita kuukausia.

FUENGIROLA, HIGUERÓN. 
2 mh, 2 kph (toisessa amme, toisessa suihku), 

varustettu, sähköllä toimiva keittiö. Asunto 

on hiljattain kokonaan remontoitu. Hintaan 

sis. autopaikka lukitussa tallissa sekä wifi. 

Vuokra 900 €/kk + sähkö.
Vielä joitakin vapaita kuukausia.

Reserva del Higuerón: Asunnot sijaitsevat Higuerónin korkeatasoisella asuinalueella. Yhtiössä ympärivuotinen uima-allas ja alueella spa, padel-kenttiä, 
kampaamo-kauneushoitola, täysin varustettu kuntosali sekä pienimuotoinen ostoskeskus. Lähin juna-asema Carvajal, oma auto suositeltava.

ilmastointi sekä länsiparveke josta nä-
kymät vuoristoon. upea uima-allasalue, 
jossa myös aurinkopöydät ja -tuolit sekä 
lasten allas. Kaunis suljettu puutarha-
alue, viihtyisä leikkipiha lapsille. auto-
paikka hallissa, hissi huoneistoon. vap.: 
8.5.-25.9.2019. vuokra alk. 380 €/viikko. 
Puh. 040-3539335 tai sp: hilkka-aino.
javanainen@hotmail.com. 

LOs PACOs, FUENGIROLA. 1 mh asun-
to, kaunis puutarha ja uima-allasalue. 
vapaat kk. touko-kesäkuu ja syys-lo-
kakuu 2019 ja maalis-huhti-,touko- ja 
kesäkuu 2020. kysy lisää p. +34 694 
465 157 tai +358 500 570 750.

FUENGIROLA. Kt-huoneisto (3 mh, 2 
kph, oh, k, 2 parveketta, toinen lasitet-
tu) rantakadun päässä lähellä sohailin 
linnaa. Erittäin hyväkuntoinen valoisa 
asunto merinäköaloin, täysin varusteltu, 
mm. ilmalämpöpumput (3kpl) ja wifi . 
loistava sijainti, rauhallinen alue, 50 m 
rantaan, n. 800 m keskustaan. yhtiöllä 
uima-allas, josta osa erotettu lapsille. 
palvelut kävelyetäisyyden päässä. talon 
ympäristössä runsaasti parkkitilaa. va-
paita aikoja vielä vuodelle 2019: 8.-30.8 
ja 30.10 -31.12. P. (+358) 50 594 5045, 
m.mattila@kotiportti.fi .

TORREBLANCA, FUENGIROLA. rt 200 
m2, 4 mh, k, rhh, 3 wc/kph, kattoterassi. 

max. 12 hlöä. Huippusijainti! rannalle 
400 m, 200 m lähin kauppa ja ravinto-
la, juna-asemalle 300 m. Kalustettu ja 
varustettu. Wifi . Koneellinen lämmitys/
ilmastointi. Biljardi/pingis. taloyhtiös-
sä uima-allas. FB: lomakoti Fuengirola 
torreblanca. kysy lisää: lomafuge@
gmail.com.

FUENGIROLA. Korkeatasoinen 1mh 
asunto 1-2 henkilölle. autotallista suo-
raan kerrokseen hissillä. sauna, kunto-
sali, allasalue aurinkotuoleilla ja poreal-
taalla. Lisätietoja varauskalenterilla: 
www.yesera.es. Tied.: mans.lindfors@
gmail.com.

TARvITsETkO AUTOLLEsI/MOOT-
TORIPYÖRÄLLE säilytyspaikkaa ke-
säksi tai talvikotisi tavaroille varastoa? 
varastoja- ja autopaikkoja los pacosin/
torreblancan rajalta härkä kukkulan 
läheltä. Koot 2,5-4 m2 vuokra 70-100 
€/kk. autohallipaikat 80 €/kk. Hallissa 
kameravalvonta. P. (+358) 400 434 960.

kEskUsTA, TORREvIEJA. lähellä ran-
taa, kolmio. 2 mh, oh, kph, k ja lasitettu 
terassi. uudehkon hissitalon ylin krs, 
(ático) katolla on iso solarium. täysin 
kalustettu ja koneistettu. pidempiaikais-
sti alk. 2kk. v. 590 €/kk, sis. sähkö ja vesi. 
Tied.: (+34) 610 17 88 48, alpohei@
gmail.com.

MAdRId. pieni 2 huoneen täysvarustel-
tu keskusta-asunto (1-3 hlö) loistavalla 
sijainnilla. vain lyhytaikaisesti, viikoksi 
tai kahdeksi, myös viikonlopuksi. Edul-
linen vuokra. rauhallinen ja hiljainen, 
lähellä kaikkea. kysy lisää: jyrkipalo@
hotmail.com tai P. (+34) 677 43 16 57.

BARCELONA, vILANOvA I LA GELT-
RU. pienkerrostalossa aivan meren ran-
nalla 3mh, oh, k, kph, iso terassi merelle. 
autopaikka pihassa. Erittäin rauhallinen 
sijainti. lapsiystävällinen ranta asunnon 
edessä. junalla Barcelonan keskustaan 
50min. 480-520 €/vko. lisävuorokaudet 
70€/vrk. P. +358 45 651 20 72.

sEKalaista

sUOMALAINEN AUTOvUOkRAAMO 
AURINkORANNIkOLLA etsii Englan-
nin ja suomenkielen hallitsevaa asia-
kaspalvelijaa málagan lentokenttä 
toimistolle. Kandidaatilla tulee olla 
ajokorttin lisáksi, valmius tekemään 
tiimityötä, omaaloitteesutta, ja, koke-
musta asiakaspalvelusta. Hakemukset: 
marko@autokatti.com/+34 952 468 
627.

FORd FOCUs 2011 (uudempi malli) 
musta farmari pieniruokaisella 1.6tdci 
koneella, iso huoltokin tehty (sis. jako-

Heidi Roikonen
(+34) 952 47 07 94

heidi@olekustannus.com

KYSY
TARJOUS &

MUKANA

NÄKYMÄSSÄ

pää) ja muutenkin hyvässä kunnossa. 
itv 1/2020. aj. 188tkm/huoltokirja. 
Hinta: 5500€.+358405027026/Tero 

skOOTTERI, YAMAHA 250 CC, -2008. 
ajettu 7 500 km. Ktas. 12/2019. H. 2500 
€. Fuengirola. P. (+358) 50 436 0990.
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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

mijas puEBlo 
mijas
1-3 mh + 1-2 kph

 Vain 32 upeaa asuntoa 
 Energialuokka a
 Kattoterassi uima-altaalla
 autohalli, kuntosali, sauna, varasto
 Valmistuu 2021

x
x
x
x
x

los paCos, 
FuEnGirola
2 mh + 1 kph, riVitaLo

H. 229 000 €

 pacosin paratiisi
 piha-alue kesäkeittiöllä
 ilmalämpöpumppu ja takka
 uusittu avokeittiö 
 rauhallinen alue lähellä palveluita

x
x
x
x
x

villa saimaa, 
mijas
3 mh + 3 kph

H. 985 000 €

 Lattialämmitys
 Valtava terassi infi ty uima-altaalla      
 Merinäköala
 Lähellä Golfkenttiä
 Kotiautomaatiojärjestelmä
 Valmis kaupanteosta 10 kk

x
x
x
x
x

vanHaKaupunKi, 
mÁlaGa
studio-2 mh + 1-2 kph

torrEBlanCa, 
FuEnGirola
2 mh + 2,5 kph, ViLLa

 uima-allas
 parvekkeelta kauniit näkymät
 Etelä-länsi suunta
 tilaisuus tehdä juuri haluamasi 
 kaltainen koti

 Kävelykadulla, vain 10 asuntoa
 Mahtava huonekorkeus, 
 paljon luonnonvaloa
 Materiaalit ja viimeistelyt 
 laatumerkein
  Valmistuu 2021 loppuvuosi

x
x
x
x

x

x
x
x
x

H.  alK. 171 000 €

   UUDISKOHDE INBISA

H.  alK. 195 000 €

   UUDISKOHDE MOSQUERA

   UUDISKOHDE

x

H. 325 000 €

la CapEllania, 
BEnalmÁDEna
4 mh + 3,5 kph, ViLLa

H. 795 000 €

 täydellinen yksityisyys
 takka- ja saunaosasto
 Biljardihuone
 upeat näkymät, lasiseinät merelle
 autotalli ja varastotila
 4 km Los Bolichesista

x
x
x
x
x
x

Palvelemme koko kesän täydellä teholla!


