
Olé • Espanjan asiantuntija    57

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

suomalaisalueilta.

Espanjan 
asuntopörssi

LOKaKuu 2019

www.olekustannus.com/asuntopörssi

EriKOisaiKaKausLEhti 
Espanjasta
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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

Äla turhaan seilaile internetissä  – 

meidän uudistuneelta koti-

sivultamme löydät yli 3000 

Aurinkorannikon 

parhainta kohdetta ! 

meidän uudistuneelta koti-

sivultamme löydät yli 3000 

Benalmádena Costa.  Remontoitu, 

ilmastoitu kulmahuoneisto sataman 

tuntumassa. 2 laajaa mh, oh/avok., 

kph sekä 2 terassia  näkymin merelle. 

Koko rakennuksen sähköasennus on 

hiljattain uusittu. Aidattu asuinalue, 

uima-allas. Hinta: 159 500 €. Ref. 

18525.

Torremolinos. Upea, täysin remontoitu ja stailattu ylim-

män kerroksen yksiö upein näkymin viheralueille sekä 

ympäröivään pinjametsikköön. Kävelyetäisyys keskus-

taan sekä juna-asemalle, lentokentälle 10 min auto-

matka. Kaunista patikkamaastoa. Ihanteellinen sijoitus 

omaan nautintoon tai vuokraukseen. Hinta: 98 700 €. 

Ref. 19021.

Fuengirola, Torreblanca. Valoisa hu-

vila avoimin näkymin länteen. 2 mh, 

laaja oh/avok., kph, 28 m2 terassi.  

Rak.p.a. 130 m2. Varasto. Tontti: 280 

m2.  Edullinen hinta 275 000 €. Ref. 

18528.  

Benalmádena Costa. Upea uudiskohde idyllises-

sä andalusialaisessa ympäristössä. Tarjolla on 1-3 

mh ilmastoituja huoneistoja eri ilmansuuntiin, 

näkymin merelle/vuorille, Asuntojen suunnitte-

lu sekä materiaalit saavuttavat kaikkein korkeim-

man energiatehokkuuden. Tilaa meiltä lisätietoa ja 

tule tutustumaan – tulet ihastumaan! Hinnat alk.  

175 000 €. Ref. 18396.

Benalmádena, Arroyo de la Miel. 

Ylimmän kerroksen laadukas huoneis-

to avoimin näkymin länteen, puistoon, 

merelle. 2 mh, kph, 63 m2. Miellyttä-

vä ympäristö, kävelyetäisyys rannalle,  

palvelut lähellä, juna-asema n. 1 km. 

Asunto myydään kauniisti kalustettu-

na. Hintaan sisältyy autohallipaikka. 

Hinta: 189 000 €. Ref. 18530.  

Fuengirola, Los Boliches. Täysin re-

montoitu, tyylikkäästi stailattu ja ka-

lustettu huoneisto. 500 m keskustaan 

ja rantakadulle. 3 mh, kph, oh, fantas-

tinen avok sekä terassi etelään. 92 m2 

rak.p.a. Viheralue/uima-allas. Hinta 

239 000 €. Ref. 18502.
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KESKUSTA, MÁLAGA. Charmikas es-
panjalaistyylinen 3 mh, 1 kph huoneisto 
El Ejidon alueella. Kävelymatka málagan 
nähtävyyksiin. parvekkeelta upeat 7krs. 
kaupunkinäkymät Gibralfaron vuorelle 
sekä linnalle. hissilllinen yhtiö on hyvin 
hoidettu. huoneistoon kuuluu varasto. 
ref. 013792. Hinta: 173 000 €.
www.blue-square.com

CALAHONDA, MIJAS. Calahonda 
royalissa valoisa 2 mh, 1 kph huoneis-
to merinäkymillä. 5 min kävelymatka 
rantaan, palvelut vieressä. Oh avautuu 
tilavalle terasille jossa BBQ ja näkymät 
vehreään puutarhaan ja uima-altaalle. 
master mh myös takka talven viileille 
illoille ja käynti terasille. ref. 013602. 
Hinta: 170 000 €.
www.blue-square.com

CALAHONDA. vain 100 m rannasta, 
8. krs. huoneisto on super mahtavalla 
sijainnilla, rauhallisen kadun päässä. 3 
mh, 2 kph, toimivat oleskelutilat ja su-
per upeat maisemat. Kävelymatka Cala-
hondan palveluihin. 10 min automatka 
Fuengirolaan ja bussiyhteydet toimivat.
yhtiössä uima-allas. ref. 013579. Hinta 
235 000 €.
www.blue-square.com

MARBELLA. remontoitu 2. krs rivitalo 
merinäkymillä residencial puebla de 
agatassa. yläkerrassa 3 en-suite mh. 
valoisa ja tilava, takalllinen oh, tyylikäs 
k sekä vieras wc. huoneistoon kuuluu 
autohallipaikka ja varasto. yhtiössä 
on useita puutarhoja, kauniit vehreät 
maisemat ja 2 uima-allasta. ref. 012619. 
Hinta: 250 000 €.
www.blue-square.com

CALAHONDA, MIJAS COSTA. upeat 
näkymät kertovat kaiken tästä 2 mh, 
1 kph, 1 wc kattohuoneistosta. Lattia-
lämmitys makuuhuoneissa ja ilmaläm-
pöpumput. Kattoterassilla oma sauna, 
pukuhuone ja grilli. autohallipaikka 
sisältyy hintaan. Hinta: 235 000 €.
www.sunloma.es.

SIERRAZUELA, 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.

LOS pACOS, FUENGIROLA. 2 mh, 2 
kph asunto Los pacosissa lähellä kaikkia 
palveluita. suuri oh, amerik. k ja terassi. 
yhtiössä kivat puutarha alueet ja uima-
allas. Los Bolichesiin kävellen vain 10 
min. Hinta: 189 000 €.
www.sunloma.es.

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.

ESTEpONA. 1348 m2 tontti kauniilla ja 
rauhallisella asuinalueella. rakennus-
lupa kattaa 498.76 m2. tontilta komeat 
maisemat merelle. rantaan 1,8 km ja 
palvelut parin kilometrin säteellä. syys-
kuun loppuun asti reilusti alennettuun 
hintaan! ref. 9647015. Hinta: 390 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.

BENAHAVIS. 5 mh, 5 kph ylellinen 
huvila marbellan ja Esteponan välissä. 
Olohuoneessa takka, suuret lasiset ovet, 
jotka johtavat terassille, jossa oma uima-
allas. yläkerrassa upea päämh, valtava 
kattoterassi, upeat näkymät kaupun-
kiin sekä merelle. alakerrassa on 100 
m2 tyhjä tila, jonka voi muokata juuri 
itselleen sopivaksi. ref. 9553388. Hinta: 
2 500 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.

BENALMÁDENA. 3 mh, 3 kph ihastut-
tava, valoisa paritalo n. kilometrin pääs-
sä pueblosta. suuri oh, jossa takka sekä 
käynti suojaisalle ja aurinkoiselle teras-
sille. päämakuuhuoneen etelänsuun-
taiselta parvekkeelta upeat näkymät 
merelle. yhtiön vehreällä piha-alueella 
on myös uima-allas. ref. 9791871. Hin-
ta: 380 000 €.
www.lomakotiulkomailta.fi.

FUENGIROLA. Ihanteellinen sijainti 
keskustassa, rantakadun tuntumassa.
hotelli tarjoaa 24 tuntia kaikki tarvitta-
vat palvelut vuokralaisille, erittäin hyvä 
sijoitus, taattu tulo. Kysy meiltä lisää. ref. 
18513. Hinta: 78 250 €.  
www.finn-invest.com.

BENALMÁDENA. upea kattohuoneisto, 
hintaa alennettu! tyylikkäässä asunnos-
sa on 2 mh, 2 kph, k sekä laaja oh, jolta 
käynti  27 m2 terassille henkeäsalpaa-
vin  näkymin golfkentälle sekä merelle. 
auringosta voi nauttia aamusta iltaan. 
toisessa kph:ssa sauna. ref. 18403.  
Hinta ennen 280 000 €, nyt 268 000 €.
www.finn-invest.com.

LOS BOLICHES, FUENGIROLA. viehät-
tävä skandinaavialaistyylinen huoneisto 
2 mh, 2kph parin minuutin kävelyetäi-
syydellä rantakadulta. ref. 18461. Hinta: 
319 500 €.
www.finn-invest.com.

TORREBLANCA, FUENGIROLA. viihtyi-
sä huvila torreblancan sydämessä, tontti 
420 m2, rak. p.a. 105 m2, 3 mh, 2 kph. ref. 
18509. Hinta: 335 000 €. 
www.finn-invest.com.



60    Olé • Espanjan asiantuntija

e s pa n j a n a s u n to p ö r s s i  ·  myynti-  ja vuOKraKOhtEE t Espanjassa

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

Punta Paloman eteläpuolella upea villa, josta 180° asteen näky-
mät Malagasta Gibraltariin asti. Villa on kolmessa tasossa, 4 mh 
kaikista merimaisemat, 3 kph. Sanoinkuvaamaton terassi näky-
millä. Palvelut, kansainvälinen koulu sekä useat golfkentät lähellä.  

1 100 000 €Ref.: 011391

MANILVA

Upea, täysin remontoitu 1 mh huoneisto 7 min päässä Puerto 
Banúsista. Mh käynti terassille josta panoramic näkymät Gibral-
tarille, La Conchaan ja Istán järvelle. Tilavassa olohuoneessa on 
takka. Parvekkeella on huikeat maisemat rentoutua ja katsella 
auringonlaskuja. Yhtiössä uima-allas. 

190 000 €Ref.: 013129

MARBELLA ISTAN

Tyylikäs villa henkeäsalpaavilla näkymillä merelle sekä vuorille. 
Upea, uniikki kokonaisuus.  Täysi yksityisyys, mutta olet lähellä 
kaupunkeja ja palveluita. Upea uima-allasalue. Tilava autotalli ja 
varastotila sisääntulossa.

790  000 €Ref.: 013839

SIERREZUELA

Valoisa ja moderni rivitalohuoneisto. 4 mh, 3 kph ja useita terasseja 
ja oma tilava kattoterassi. Avoin ja ihanan vaalea keittiö. Kauniit 
maisemat Mijas laaksoon ja vain muutaman minuutin matka La 
Cala Mijaksen palveluihin. Talo on hiljattain remontoitu ja hyvin 
pidettu. Taloyhtiössä on uima-allas.

356 000 €Ref.: 013455

LA CALA MIJAS

 Viehättävä finca 4000 m2 tontilla upeilla vuoristomaisemilla. 
Talossa on 3 mh, tilava takallinen oh, 2 kph ja tilava avoin keittö. 
Talon alakerrassa on erillinen 1 mh huoneisto jossa oma kph ja 
keittö. Huolella pidetty kiinteistö, remontoitu vuosien varrella. 

320 000 €Ref.: 013097

ALHAURIN EL GRANDE

Laadukas huoneisto La Goleta alueella, vain 2 min vanhasta 
kaupungista. 2 mh, 2 kph. Kaikki palvelut vieressä. Tilava parveke 
antaa valoisalle ja modernille kodille lisää kodikkuutta. Muutto-
valmis koti joko itselle tai erittäin tuottoisa investointi. 

195 000 €Ref.: 013642

MALAGA CENTRO

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

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

m yyn t i Ko h t e e t 
COsta BLanCa & 

muu Espanja

Costa del Sol
Asuntokauppaa Espanjassa vuodesta 1987Apartamento  

Yamasol 
 Fuengirola

Jouni Turunen P. 040 7328 051, 
jouniturunen@windowslive.com

HUONEISTO-TAMPERE Oy LKVHUONEISTO-TAMPERE Oy LKV
Hämeenpuisto 41, Tampere

Heikki Kauppinen
P. 03-213 1454  
0400 624 192
huoneisto@pp.inet.fi

Kauttamme hoidatte myös perunkirjoitukset sekä testamentit ym.

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!

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

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

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

TORREVIEJA, ALICANTE. 2 mh hyvä-
kuntoinen kalustettu kerrostalohuo-
neisto lähellä palveluita ja parque de 
las nacionesia. taloyhtiössä uima-allas. 
Kävelymatka rantaan ja keskustaan. 
ref. a205. Hinta: 65 000 €.
www.zariko.com

TORREVIEJA, ALICANTE. 2 mh moder-
ni remontoitu kattohuoneisto keskustan 
tuntumassa palveluiden vieressä. 2 te-
rassia. Kanavailmastointi. valaistus: LEd. 
ref. r206. Hinta: 98 500 €.
www.zariko.com.
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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 OSTAMASSA TAI 
MYYMÄSSÄ ESPANJASSA 
TAI 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

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

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

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

www.remecainvest.fi  www.remecagolf.fi

SANTIAGO DE LA RIBERA, MUR-
CIA. Kaksikerroksinen kattohuoneisto 
pienkerrostalossa vain n. 300m päässä 
rannasta. upea n. 50 m2 terassi sekä va-
rasto. Edulliset vuosikulut. ref. ap311. 
Hinta: 90 000 €.
www.zariko.com.

LOS BALCONES, TORREVIEJA. vie-
hättävä omakotitalo yksityistien var-
rella. Oma piha ja aurinkoparveke, sekä 
taloyhtiön allas lähes vieressä. ref. 422. 
Hinta: 107 900 €.
www.lomaespanjassa.net

pILAR DE LA HORADADA, ALICAN-
TE. upea, moderni kattohuoneisto, jos-
sa on yhdistetty kaksi yläkerran asun-
toa. asunnossa on tilava oh, rt, avok. 
saarekkeella, 4 mh, 2 kph, toisessa 
infrapunasauna. tilava terassi 22 m2 
ja oma kattoterassi 142 m2 merinäkö-
alalla. rEF. 1438. Hinta 339 000 €. 
www.remecainvest.fi.

NUEVA TORREVIEJA. Tyylikäs uudis-
kohde El mirador. 2 mh + 2 kph asun-
noista (n. 60 m²) huikeat merinäköalat. 
autopaikka sisältyy hintaan. Lisäksi iso 
yhteinen uima-allas. Kattohuoneistot ja 
5. kerros myyty, joten toimi nopeasti 
ja varaa upea uudiskohdeasunto! ref. 
9524057. Hinta: 124 000 €.
www.lomakotiulkomailta.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

pASEO MARíTIMO, FUENGIROLA. 
3 mh, kph ja wc. Keittiö, autopaikka 
suljetussa tallissa, Wi-fi. vuokra sisäl-
tää käyttökulut. Vuokra: 1300 €/kk.
Email: marina-cuadra@hotmail.com

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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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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RANTAKATU, FUENGIROLA. Kulta-
ranta. vastavalmistuneita, tasokkaita 
loma- ja vuokrahuoneistoja. Oh, avok. 
1-2 kph, kaikissa aurinkoinen parve-
ke. Koneellinen ilmastointi/lämmitys, 
wifi, autohallipaikka. moderni sisustus. 
rantaan 150 m. hinnat alk. 1300 €/kk 
(kiintiö – 1 huoneisto vapaana). Olem-
me saaneet lisää huoneistoja kiintiön 
ulkopuolelta (1450 €/kk).
www.rantakyla.com

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

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

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:

TORREBLANCA, FUENGIROLA. 2 mh 
asunto rantakadulla. Oh/rt, avok., kph. 
toisessa mh:ssa parisänky, toisessa ker-
ros. Lämmitys sähköpattereilla. parveke 
länteen, merinäköalat. yhtiöllä uima-
allasalue, joka on auki ympärivuoden. 
mahd. autopaikkaan yhtiön pihalta. 
vapaa (1.10.2019-30.6.2020, min. 6 kk).  
ref 172. Vuokra: 680€/kk + sähkö + 
vesi + loppusiivous. 
www.tupasi.net

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

myydÄÄn

URB. pOLARSOL, ApT 106, MIJAS 
COSTA. Club la Costan alueella 2 mh 
rt-asunnon ylempi asunto, kph, k, iso 
parveke etelä-länsisuuntaan esteettö-
mällä merinäköalalla. Kalustettu ja siisti. 
H. 210 000 €. p. (+358) 50 40 66 658.

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, HIpóDROMO, EDIF. 
EqUMAR. Kaksio merinäköalalla golf-
kenttien ja hevostalliin läheisyydessä 
laukkaradan vieressä. Kolme kilometriä 
miramarin ostoskeskuksesta ja La Cala 
de mijasia kylästä. Etelään avautuva, 
kalustettu huoneisto, josta avarat nä-
kymät meri- ja vuorimaisemaan.tilava 
parveke kolmeen suuntaan. yhtiöllä 
näyttävä uima-allasalue, josta näky-
mät Fuengirolaan. autohallipaikka ja 
varasto sisältyvät 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.
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FUENGIROLA. miramar-ostoskeskuk-
sen välittömässä läheisyydessä 3 mh 
perheasunto, 2 kph, pukeutumishuo-
ne, oh-rh, suuri terassi, autopaikka ja 
ilmalämpöpumppu. hinta: 850 eur/kk+ 
sähkö. vesi kuuluu vuokrahintaan. Tie-
dustelut 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

FUENGIROLA. 3 h, 2 kph, s, oh, khh, 2 
parveketta. autohallipaikka ja iso va-
rasto. todella siisti, täysin kalustettu 
1.krs asunto. ilmastointi-/jäähdytys kai-
kissa huoneissa. rauhallinen taloyhtiö, 
ei uima-allasta (nim. virgen de la Fáti-
ma), lähellä aqua park’a. vuokra 695 
€/kk (+sähkö ja vesi), autohallipaikka 
sisältyy. Kysy lisää: satu@brayhtiot.
fi. p. (+358) 43 824 3460.

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: 14.10-10.11 ja 19.11 -31.12. p. 
(+358) 50 594 5045, m.mattila@
kotiportti.fi. 

TORREBLANCA, FUENGIROLA. rt 
200 m , 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.

m2 vuokra 60€/kk. autohallipaikat 50€/
kk autohallissa kameravalvonta. Lisä-
tietoa/varaukset: +358 400 434 960

ARROYO DE LA MIEL, MYRAMAR OA-
SIS, BENALMÁDENA. viikoksi, kahdek-
si, kuukaudeksi tai pidemmäksi 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. Lentokentältä. p. (+358) 
400 682 990/ Anneli, (+358) 400 
383 296/ Tapani, 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 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. rauhallinen sijainti. 
Lapsiystävällinen ranta asunnon edessä. 
junalla Barcelonan keskustaan 50min. 
480-520 €/vko. Lisävuorokaudet 70€/
vrk. p. +358 45 651 20 72.

halutaan VuoKrata

KOLME AIKUISTA JA yorkshiren ter-
rieri, josta ei lähde karvaa, ei allergisoi 
ja on sisäsiisti (10 v.). haluaa vuokrata 
asunto/huvila ajalle 30.3-14.4. suht 

FUENGIROLA, SELLA MARIS. studi-
oita. muutamia viikkoja vapaana mar-
ras- joulukuussa ja maalis – huhtikuussa. 
Kysy lisää + 358 40 554 4157. 

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 

läheltä merta/uimarantaa aurinkoran-
nikolta ja järkevän matkan päässä má-
lagan lentokentältä. Otathan yhteyttä, 
jos asuntosi on tuolloin vapaa ja kri-
teerit täyttyvät. p +358 50 487 2430/ 
Joni, nousiainen.j@gmail.com

seKalaista

MYYN KOTIESINEISTöäNI. Oletko 
innostunut muumimukien ja -seinälau-
tasten keräilystä, vanhoista arabian 
käsinmaalatuista lautasista, iittalan ym. 
lasiesineistä, asterix- ja/tai Lucky Luke 
sarjakuva-albumeista? muitakin kodin 
käyttö- ja sisustusesineitä tarjolla. Ota 
yhteyttä s-postitse, niin lähetän sinulle 
kuvat ja hinnat myytävänä olevista esi-
neistä. asun hieman madridista pohjoi-
seen a-1 varrella. voit itse noutaa ostok-
sesi tai sovitaan toimitustavasta. 
Eiralundqvist@hotmail.com, 629 932 
206

OTETAAN VASTAA KIRppUTORI-
TAVARAA. noudetaan kotoa. p. +34 
655 810 823, Marja ja +34 616 090 
974, Esa.

töitä tarjotaan

ESpANJALAINEN, FUENGIROLASSA 
SIJAITSEVA gestoría, etsii suomenkie-
len taitoista työntekijää, joka taitaa 
palkanlaskentaan tarvittavat atk-oh-
jelmat (a3 nóminas). tiedustelut Fuen-
girolan kaupungintalon työvoimatoi-
misto: Bolsa de Empleo municipal, 
tenencia de alcaldía de Los Boliches. 
C/ párroco ildefonso López Lozano s/
nº, 4ª planta. puh. +34 952460750 tai 
email empleo@fuengirola.org.

Lisää tietoa Espanjasta:
www.olekustannus.com

Suomalainen Espanjassa

-ilmaisjakelulehdessä
Olé-lehdessä 

Espanjan Asuntopörssi jokaisessa... 

ILMOITTAJA KYSY LISÄÄ KATTAVISTA MAINOSPAKETEISTA P. (+34) 952 47 07 94,  heidi@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, LOMAAIKAAN KUIN JUHLAPYHINÄKIN. 

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

LOS BOLICHES,
FUENGIROLA
1 mh + 1 kph 

Rauhallisella kadulla, 
Yaramarin takana
Iso avokeittiö, hyvän kokoinen kph
Rantaan 60 m
Parveke, ilmastointi
 Sisustamalla ihan helmi!

x

x
x
x
x

LOS BOLICHES,
FUENGIROLA
2 mh + 1 kph

H. 160 000 €

Hyvä sijainti, lähellä palveluita
Rantaan 350 m
Edullinen vastike: 40 €
Uudet putket, sähköt, kph jne.
Lasitettu parveke
6. krs, hissitalo, esteetön

x
x
x

x
x

TORREBLANCA,
FUENGIROLA
1 mh + 1 kph

Iso terassi ja täysin kalustettu
Vuokratuotto n. 18 000 €/v
Yhtiöllä tenniskenttä ja iso 
uima-allasalue
Rakennettu 2007
Autohallipaikka

x
x
x

x
x

H.  175 000 €

H.  179 000 €

LOS PACOS, 
FUENGIROLA
2 mh + 1 kph 

H. 150 000 €

Loistava sijoituskohde
Saneerattu
Keskusilmastointi
Loistava sijainti
Rantaan vain 10 min. kävellen

x
x
x
x

LA CAPELLANIA, 
BENALMÀDENA COSTA
4 mh + 3 kph, WC

H. 795 000 €

Henkeäsalpaavat näköalat merelle
Avara ja valoisa
Takka- ja saunaosasto, biljardihuone
Kiva puutarha ja uima-allas
Kokonaispinta-ala yli 400 m2

x
x
x
x

VALTOCADO, 
MIJAS
4 mh + 3 kph, WC

H. 460 000 €

Panoraamamaisemat merelle asti
Täydellinen yksityisyys
Paljon terasseja ja tilaa
Lähin golfkenttä ja AEG vain 5 min
Oma uima-allas

x
x
x
x
x

Aina ammattitaitoista palvelua asuntoasioissa

x

x

HUIPPU TILAISUUS!

x


