Lägenhet/hus i Malaga kommun
Lägenheten ligger i egen villa i Torreblanca, som är en finare del av den mysiga staden Fuengirola, Malaga kommun.
Fuengirola har solkustens längsta sandstrand, massor av restauranger, barer och affärer. Gamla stan är mycket mysig med ett
pulserande kvälls- och nattliv. Det finns mängder av saker att göra för barn i närområdet och närmaste golfbana är bara 10 minuter bort.
Fuengirola ligger ca 15 minuters bilresa väster om Malagas flygplats.
Med lokaltåget tar det cirka 30 minuter till Torreblanca station och därifrån, ca 7 minuters promenad till lägenheten. Det finns även en
buss som stannar 200 meter från lägenheten.
Lägenhetens läge är mycket bra med ca 10 minuters promenadavstånd till havet och hela långa strandpromenaden.
Huset har egen pool och en fantastisk takterrass med inglasad del och utsikt över både havet och de omgivande bergen. Poolen omges
av en stor terrass med havsutsikt, stort grillhus och stor solskyddad matplats . Det finns solsängar, utomhusdusch och flera små
sittgrupper.
Plan 1-bottenvåning:
Vardagsrum med stor soffa och matplats för 6 personer. Två sovrum med dubbelsängar. Badrum med WC / dusch. Fullutrustat kök med
ugn, spishäll, mikro, kyl, frys, diskmaskin, kaffemaskin och alla nödvändiga köksredskap.
Våningen har egen utgång till uteplatsen och poolen. Tvättstuga med tvättmaskin, tumlare och strykjärn.
Plan 2:
Ett sovrum med rejäl våningssäng, även för vuxna. Badrum med WC/dusch.
Plan 3:
Gatuplan/parkeringsplan med ingång och WC. Stor solskyddad terrass med p-plats med stor grind.
Plan 4:
Sällskapsrum, takterrass och inglasat uterum.
Hela huset har WIFI genom fiber. Det finns Smart-tv och Bluetooth högtalare i våning 1.
Alla sovrum och våning 1 har AC.
Städning vid hyresperiodens slut, sänglinne och handdukar (dock inte strandhanddukar) ingår i hyran.
Det finns svensk personal på plats som är tillgänglig via telefon om det dyker upp frågor, önskemål eller problem under vistelsen.
Hyreslicens: VFT/MA/10473.
Hyrespriser:
Vecka 1, EURO 650/vecka
Vecka 2-15, EURO 500/vecka
Vecka 16-17, EURO 700/vecka
Vecka 18-23, EURO 600/vecka
Vecka 24-26 EURO 850/vecka
Vecka 27-34 EURO 1200/vecka
Vecka 35-40 EURO 750/vecka
Vecka 41-51 EURO 500/vecka
Vecka 52 EURO 650/vecka
El tillkommer.
Vid längre uthyrningar kan priset diskuteras.
Ring eller maila gärna för ytterligare information och bokningsläge.
Välkomna.
Tillgång till internet Pool finns Balkong / Uteplats Parkering Städning möjligt Diskmaskin finns Tvättmaskin
finns Luftkonditionering finns Nära till: golf, bad, storstad, skidbacke, naturen
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