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

suomalaisalueilta.

Espanjan 
asuntopörssi

jOuLukuu 2019

www.olekustannus.com/asuntopörssi

ErikOisaikakausLEhti 
Espanjasta
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www.minnahomes.es

EL COTO MIJAS
4 mh villa 650 000 €

PUEBLO MIJITAS
MIJAS GOLF (1 mh luhtitalo) 120 000 €

EL COTO
MIJAS  (3 mh rivitalo) 189 000 €

LOS PACOS
FUENGIROLA  (4 mh rivitalo) 330 000 €

LOS PACOS
FUENGIROLA (1 mh luhtitalo) 126 000 €

Soita:
     +34 685 511 350
     +34 672 738 971

info@minnahomes.es

Av. Acapulco 10 (Academia Sur vieressä), Los Boliches, Fuengirola

Minnamaija Mattila 
+ 34 685 51 13 50

Jasmin Hamara (siht.) 
+34 603 37 80 45

Anu-Maria Korpi  
+34 642 86 36 44

Magnus Enström 
+34 672 738 971
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www.blue-square.comCentro de Negocios, Puerto Banús 38 E, Marbella

Pueblossa, oma uima-allas. Super uniikki kaupunkitalo, täysin 
remontoitu, upea, vanhaa kunnioittaen, rustiikki 2 mh, 2 kph, 
erilllinen wc, takka, tilava huone allasosastolla mikä voi olla kesä-
keittiö, toimisto, vierashuone tai viinikellari. 

180 000 €Ref.: 014474

AlhAurin el GrAnde

Täysin remontoitu 2018. Tilava ja tyylikäs 2 mh, 1 kph, valoi-
sa oh sekä rt. Etelä-länsi parveke kauniilla maisemilla merelle, 
puutarhaan sekä uima-altaalle. Uusitut talouskoneet joissa 
kaikissa takuu. Ilmalämpöpumppu. Upea yhtiö, hyvin hoidettuine 
puutarhoineen, kuin paratiisi. Hyvä sijainti.

199 000 €Ref.: 010188

MirAflores, MijAs

Remontoitu vanhaa kunnioittaen. 6 mh, 4 kph, useita olohuoneita 
ja eri tiloja upeilla teemoilla. Upea koti perheelle tai yritystoimin-
taan. Tilava sisäpiha jossa suihkulähde. Infinity uima-allas upeissa 
vuoristomaisemissa. Hoidettu puutarha. Tontti 33.300 m2. 

795 500 €Ref.: 014503

AntequerA

Rauhallinen, yksityinen alue, ihan Pueblon läheisyydessä. 6 mh, 5 
kph tyyllikäs villa. Päätalossa useita tiloja, terrasseja upeilla meri-
maisemilla. Erillinen asunto alakerrassa (2 mh, 2 kph) sekä kolmas 
erillinen studio uima-allas alueella. Loistava isolle perheelle ja myös 
yritystoimintaan. Hyvin hoidettu puutarha. Tontti 800 m2.

995 000 €Ref.: 013240

BenAlMÁdenA 

Upea uudiskohde, studio, valmistuu 2020. Tilava oh ja makuu-
alue, tyylikäs kph. Puulattia, paljon luonnonvaloa. Ilmalämpö-
pumppu sis. hintaan. Mahdollisuus ostaa erikseen autopaikka ja 
varasto. Kysy vaihtoehtoja eri kokoisiin huoneistoihin.

Alk. 89 000 €Ref.: 014585

MAlAGA (KesKustA)

5 min. kävelymatka palveluista ja merenrannasta, upea an-
dalusialainen 3 mh, 3 kph villa. Tilavat huoneet, kaikki yhdessä 
tasossa. Useita terasseja, BBQ-alue, oma uima-allas, autotalli, 
aurinkopaneelit ja paljon muuta. Tontti 1200 m2.

650 000 €Ref.: 010161

CAlAhondA

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

SANOINKUVAMATON CORTIJO
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AlhAurÍn el GrAnde. jalokivi 
pueblossa, kävelymatka kahviloihin 
ja ravintoloihin, sekä bussille. 3 mh, 2 
kph ja viihtyisä takkahuone talvi-illoille. 
upea salainen puutarha takapihalla jos-
sa munkit aikoinaan pitivät aasejaan.
yläkerrassa on varastohuone mikä on 
loistava joko harrastus-, tai vierashuo-
neeksi. mahdollisuus rakentaa katto-
terassi. ref. 013234 . hinta: 155 000 €.
www.blue-square.com

COÍn. viehättävä fínca 2 mh, kph, ruo-
kailutila josta käynti upealle uima-allas 
puutarha-alueelle. kaunis, hoidettu 
puutarha. tontti on 2500 m2, aidattu. 
upeat maisemat kylään ja vuorille. 15 
min kävelymatka keskustaan, lähikaup-
pa 5 min. rauhallinen ja yksityinen si-
jainti. ref. 013886. hinta: 244 000 €.
www.blue-square.com

lA CAlA MijAs. kävelymatka rantaan, 
kaikki palvelut vieressä. avoin ja valoi-
sa 2 mh, 2 kph merimaisemalla. avoin 
keittiö josta käynti terassille. ihana koti 
koko vuotiseen asumiseen ja loistava 
sijoitukseen. parkkipaikka sisältyy hin-
taan. yhtiövastike vain 51€. yhtiössä iso 
uima-allas ja paddle-kenttä. ref. 014253. 
hinta 177 500 €.
www.blue-square.com

CAlAnOvA GOlf, MijAs. Golfkentän 
vieressä, upea taloyhtiö jossa 6 uima-
allasta, hienosti hoidetut vehreät puu-
tarhat sekä upeat maisemat vuorille. 
tilava ja valoisa 2 mh, 2 kph huoneis-
to, etelä-länsi parveke josta maisema 
uima-altaalle, puutarhaan sekä vuorille. 
keskusilmastointi sekä parkkipaikka. ref. 
013743. hinta: 169 700 €.
www.blue-square.com

CAlAhOndA, MijAs. kiva 2 mh, 
1 kph läpitalon huoneisto jossa terassit 
molemmin puolin asuntoa, yksi niistä 
lasitettu. yhtiössä on kaunis piha-alue 
jossa uima-allas sekä lapsille että ai-
kuisille. näkymät jopa Gibraltarille asti. 
hinta: 174 000 €.
www.sunloma.es

TOrreBlAnCA, fuenGirOlA. 6 
mh, 6 kph luksus villa on täysin remon-
toitu kaksi vuotta sitten korkea tasoisilla 
materiaaleilla. paljon asuinpinta-alaa 
kahdessa kerroksessa, kylpyhuoneet 
lattialämmityksellä, kuntosali, lämmi-
tetty uima-allas ja jacuzzi. suuri terassi 
panoraama näkymin. rantaan vain 10 
min. kävellen.  hinta: 1 299 000 €.
www.sunloma.es

lOs PACOs, fuenGirOlA. suosi-
tussa yhtiössä 2 mh, 2 kph asunto jossa 
laminaattilattiat, iso oh ja länsi parveke 
vuoristo näkymin. Eteisaulasta pääsee 
makuuhuoneisiin. yhtiössä todella 
kauniit puutarha-alueet, uima-allas ja 
lasten puisto. hinta sis. autohallipaikan 
ja varaston.  hinta: 186 000 €.
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 Lucíassa 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

Fuengirola, Torreblanca. Tyylikäs, 

remontoitu rt-huoneisto kauniissa La 

Vista -yhtiössä. 3 mh, 2 kph, wc, laaja 

oh/avok., 30 m2 terassi lumoavin nä-

kymin merelle sekä vuorille. 360 m2, 

josta 239 m2 on sisätilaa. Erittäin 

korkea laatutaso, ilmast./lämmitys, 

autopaikka, varasto. Yhtiöllä uima-

allas, sauna. 

Hinta: 359 000 €. Ref. 18632.

Fuengirola, Torreblancan alaosa. 400 m ran-

takadulta, viehättävä vuonna 2008 kunnostettu 

huoneisto. 2 mh, 2kph, oh/upea avok. 102 m2, 

erittäin laaja terassi näkymin merelle. 

Hinta: 237 000 €. Ref. 16026.

Benalmádena. Täysin remontoitu rivitalo näkö-

alapaikalla, 2 mh/kph, k, oh, laaja terassi sekä 

kattoterassi huimaavin näkymin. Ilmastointi, 

uima-allas asuinalueella. 

Hinta: 175 000 €. Ref. 18568. 

Fuengirola. Tyylikäs uudiskohde 50 m rantabu-

levardilta. 1-3 mh  luksushuoneistoja joissa laa-

dukas avok, 1-2 kph, oh/terassi. Parkettilattiat, 

ilmast. Tilaa meiltä pohjakuvia tai ota yhteyttä 

ja käydään paikalla. Hinnat alk: 205.000 € sis. 

autopaikan. Ref. 20020.  

Fuengirola, Torreblanca. Rustikaali, 

v. 2010 täysin saneerattu luksushuvila. 

420 m2 rak.p.a., tontti: 800 m2. 5 mh, 

3 kph, isot oleskelutilat, tilava tupa-

keittiö, useita terasseja, uima-allas,  

suuri sauna/näköala-ikkunat, 8 hen-

gen poreallas, soveltuu erinomaisesti 

yritysten ja yksityisten ryhmien tarpei-

siin. Rauhallinen sijainti, parin minuu-

tin automatka rannalle, palveluihin. 

Hinta: 950 000 €. Ref. 18636.

      Kiitämme kuluneesta vuodesta 
    ja toivotamme hyvää joulua sekä 
onnellista uutta vuotta 2020!

      Kiitämme kuluneesta vuodesta 
    ja toivotamme hyvää joulua sekä 
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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

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

Meillä on luvat kunnossa ja autojen päästöt EU -direktiivien mukaiset

palvelemme ovelta ovelle!MUUTOT JA KULJETUKSET

Espanja – Suomi – Eurooppa.  
Myös Kanariansaaret ja Baleaarit

HOIDAMME KAIKKI MUUTOT

info@muuttolinnut.net 
www.muuttolinnut.net

 +34 619 09 86 53
 +358 40 827 3940

Kysy tarjous:

el COTO, MijAs.   upea kokonaisuus, 
kauniilla tontilla. talo kahdessa tasossa 
4 mh, 2 kph, wc ja  saunaosasto. paljon 
katettua ja avointa terassitilaa. uima-
allasalue on auringonpalvojan paratii-
si. päättyvän tien varrella, rauhallisella 
alueella. kaikkiin päivittäispalveluihin 5 
min. ajomatka. hinta: 650 000 €.
www.minnahomes.es

lOs PACOs, fuenGirOlA.  suositus-
sa yhtiössä 1 mh, kph vasta remontoitu 
koti, tilava aurinkoinen parveke. kaikki 
palvelut lähellä ja nopea pääsy moot-
toritielle. yhtiössä on vehreä piha-alue 
jossa uima-altaat. autotallipaikka ja va-
rasto.  hinta: 149 000 €.
www.minnahomes.es

keskusTA, fuenGirOlA.  katto-
huoneisto. täydellinen vuokrakohde 
tai  sopii rantalomailijan kakkoskoti. 
talossa on oma aulavahti ja kaikki pal-
velut vieressä. rannalle kipaiset ala-
ovesta kahdessa minuutissa. studiosta 
on maisema merelle ja kattojen ylle.  
hinta: 98 000 €.
www.minnahomes.es

lA CAlA GOlf, MijAs.  Golfarin unel-
makoti 2 mh 2 kph. valoisassa kodissa 
on tilava terassi josta on upeat näköalat 
ympäri vuoden. yhtiössä on puutarha 
ja uima-allasalue. autotallipaikka ja va-
rasto. Omistajana saat alennusta mm. 
kylpylästä ja golf-palveluista  hinta: 
260 000 €.
www.minnahomes.es
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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?
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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

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

www.remecainvest.fi  www.remecagolf.fi

Oletko aikeissa hankkia loma-
asunnon Espanjan Costa
Blancalta? Remeca Invest S.L
on toiminut alueella jo
vuodesta 2003. Soita tai tule
käymään, me välitämme.
Kau�amme saat myös
golflomat ja greenfeet.

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

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

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

OAsis BeACh iX, PunTA PriMA. täy-
sin uuden veroinen bungalow yläkerran 
asunto vastapäätä yhtiön uima-allas 
aluetta. 2 mh, 2 kph, iso oh ja avoin k, 
parveke ja kattoterassi. myydään kalus-
tettuna. autohallipaikka kuuluu hintaan. 
ref. 1584. hinta: 192 000 €.
www.remecainvest.fi
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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

lOs PACOs, fuenGirOlA. Casa mo-
reno 1 & 2. heti vapaita! vasta valmistu-
nut, 2-kerroksinen paritalo, vain pitkä-
aikaiseen vuokraukseen. asunnot ovat 
kalustamattomia. molemmissa 3 mh, 2 
kph, k, oh, laatoitettu taka- ja etupiha, 
kattoterassi.  vuokra: 1700 €/kk + kulut. 
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

• 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

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!

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

myydÄÄn,
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 PACOs, fuenGirOlA. Ático 
(ylimmän kerroksen) asunto soler-
yhtiöstä. 2 mh, 2 kph, suuret terassit, 
merinäköala, uusi keittiö ja koneet. 
myydään kalustettuna, autotallipaik-
ka. h. 238 000 €. Tied. 610702743.

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.
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VuoKrallE tarjotaan

MArBellA, GuAdAlMinA AlTA.  
kävelymatka Golf Guadalmina klubille 
ja san pedro de alcantaraan. avoin 
näkymä 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. vuokrataan 
talvikaudeksi 2020 sopimuksen mu-
kaan. Tied: ed5078@kolumbus.fi, tai 
050 3371981. 

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.

reservA del hiGuerÓn. merinäkö-
alalla 2 mh, 2 kph asunto turvallisella 
ja tyylikkäällä alueella Fuengirolan ja 
Benalmádenan välissä. asunto täysin 
varusteltu, kaksi isoa uima-allasta, suuri 
puutarha-alue, 24 h vartiointi. heti va-
paa. vuokra 800 €/kk. P. (+358) 50 340 
1166/Mikko, finbol@hotmail.com.

TOrreBlAnCA, fuenGirOlA. rt 

200 m2, 4 mh, k, rhh, 3 wc/kph, katto-
terassi. max. 12 hlöä. huippusijainti! 
rannalle 400 m, 200 m lähin kauppa 
ja ravintola, juna-asemalle 300 m. ka-
lustettu 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. 
lisätietoa/varaukset: (+358) 0400 
434 960.

ArrOyO de lA Miel. autopaikka 
keskeisellä paikalla. heti vapaa. 50 €/
kk. P. (+358) 40 555 2526.

ArrOyO  de lA Miel, BenálMA-
denA. 2 mh, oh, k, 2 kph, lasitettu 
takaparveke, sekä n. 30 m2 aurinkote-
rassi merelle päin. uimahallin vieressä, 
erinomaisella sijainnilla hyväkuntoinen 
asunto, lämmitys/ilmastointi. yhtiöllä 
iso uima-allas, oma allas lapsille. Oma 
parkkipaikka kellarin parkkihallissa. 
supermercado aivan vieressä, samoin 
muut palvelut lähellä. kuukausivuokra 

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.

800 € +sähkö ja vesi. vuokrataan 17.11.-
30.4.2020 väliseksi ajaksi. P. +358 400 
213 421/Bergman.

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. 

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 vuok-
rataan autohallipaikka 45 €/kk. sijainti 
lähellä Benalmádenan huvivenesata-
maa. Tiedu. 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.

sEKalaista

ClÍniCA veTerinAriA villABlAn-
CA Los Bolichesissa hakee palveluk-
seensa eläinlääkäriassistenttia. Espan-
jan ja englannin kielten taito 
välttämätön. kiinnostuneet voivat lä-
hettää ansioluettelonsa osoitteeseen: 
hvv.fuengirola@hotmail.com. Puh. 
lisäkysymyksiä varten +34 952 
583726.

OTeTAAn vAsTAA kirPPuTOri-
TAvArAA. noudetaan kotoa. P. +34 
655 810 823, Marja ja +34 616 090 
974, esa.

Myydään sähköPyöräTuOli 
invACAre storm 3. vain kolme kuu-
kautta käytetty, laturi mukana. storm 
3 on vahva pyörätuoli, jolla pääsee kii-
peämään jyrkkiäkin mäkiä. nähtävis-
sä rannanpuoleisessa torreblancassa, 
Fuengirolassa. hinta 1390 €. P. (+34) 
651 621 299 tai (+358) 040 866 7978.
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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, NIIN VIIKONLOPPUISIN, LOMAAIKAAN KUIN JUHLAPYHINÄKIN. 

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

Sunloman tiimi kiittää asiakkaitaan

ETSIMME KOHTEITA

upeasta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja erinomaista uutta 
vuotta 2020! Tervetuloa glögille ja ihailemaan jouluikkunaamme 2.12. 
alkaen toimistollemme!

Sunloman tiimi kiittää asiakkaitaan

PASEO MARÍTIMO,
TORREBLANCA, 
FUENGIROLA
2 mh + 2 kph

Rantakadulla mahtavin merinäkymin
Iso terassi, osin lasitettu
Taloyhtiössä sisä- ja ulkouima-altaat, 
sauna
 Oma yksityinen autotalli

x
x
x

x

H.  429 000 €

HALUATKO MYYDÄ 

ASUNTOSI LUOTETTAVAN 

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN 

KAUTTA? OTA MEIHIN 

YHTEYTTÄ!

IKKIL BAY, 
ESTEPONA
2-3 mh, UUDISKOHDE 

Ainutlaatuinen 9 asunnon 

merenrantayhtiö 

Rakennetaan parhaita laatuja 

käyttäen, luonnonmateriaaleja

Sisäuima-allasalueen yhteydessä 

on myös kuntosali, sauna ja 

höyrysauna

Asunnoissa omat altaat, 

ulkona infi nity pool

Oma kulku rantaan

x

x

x

x

x

H. ALK.  1 785 000 €


