
F E R I E  P Å 
S Y D K Y S T E N

For mere information
kontakt Ellen de la Reguera: 

Telefon (+34) 952 448 377 
Mobil (+34) 652 697 108 

E-mail: ellenreguera@yahoo.com

Danske telefonnumre i Spanien:
(Dansk telefontakst)

DK mobil 5130 0092
DK telefon 4692 7813

E L L E N S  O A S E
Avd. Benyamina Playarmar, tårn 14, 11. sal dør C
T: (+34) 952-448-377   M: (+34) 652-697-108

W: www.EllensOase.dk

L Æ K K E R  F E R I E -
L E J L I G H E D 

U D L E J E S

I N F O R M AT I O N

mailto:ellenreguera@yahoo.com?subject=Lejlighed%20i%20Torremolinos
mailto:ellenreguera@yahoo.com?subject=Lejlighed%20i%20Torremolinos


Lejligheden er indrettet med stor hall, helt nyt 
køkken, 2 soveværelser med hver sit badeværelse. 
Det ene soveværelse har dobbeltseng, det andet 2 
enkeltsenge. God skabsplads i begge soverum. 
Vaskemaskine i det ene badeværelse. 

Salon med 2 sofaer. Nyt TV med danske kanaler, 
DVD og video. Spisestue med plads til 6 personer, 
placeret nærmest køkkenet. Nyt køkken med 
opvaskemaskine, køleskab, komfur, microovn
m.m. Dør til affaldsrum findes på etagen og affald 
tømmes hver dag. 

Adresse:
Avd. Benyamina, Playamar, tårn 14, 11. etage 
dør C, 29620 Torremolinos, Spanien

Indkøb:
To minutters gang fra bygningen er der et 
velassorteret supermarked. Indkøbsvognen kan 
tages med i elevatoren til lejligheden. 

Golf:
Der er mange gol%aner af høj standard i området. 
Nærmeste findes cirka 2,5 km fra lejligheden.

Spisesteder
I nærområdet er der mange spisesteder af 
forskellige nationaliteter.

Priseksempel:
Pris for leje af boligen er normalt i højsæsonen kr. 
3500,- pr uge for maks 4 personer. Fast prisaftale 
ved længerevarende lejeforhold eller flere personer 
kan forhandles individuelt. Der er ikke tillæg for 
el- og vandforbrug. Spanien beder os om at være 
mådeholdende i vandforbrug. Der beregnes 
betaling for rengøring.

Nøgler til lejligheden:
Vil blive sendt til lejer eller udleveret ved 
ankomsten. Der kan bestilles mere end et sæt 
nøgler for lejeperioden.

Sengelinned:
Sengelinned og håndklæder forefindes i 
lejligheden. Medbring gerne strandlagen.

Husk på afrejsedagen:
Eventuelt bil køres udenfor den store port inden 
du forlader bygningen. Nøglerne lægge ved afrejse i 
andefadet i hall. Man kan altid komme ud uden 
nøgle / tryk på de respektive dørkontakter, der 
summende giver dig udgang.

Parkering af bil:
Indenfor murerne omkring bygningerne er der 
gratis parkering og området er aflåst. 

Lejligheden har stor overdækket terrasse med 
skydevinduer og udsigt til Middelhavet lige 
nedenfor, samt Malaga og bjergene øst på. På den 
store terrasse er der spisebord med plads til 6 
personer og en hyggeafdeling. 

På den mindre terrasse mod øst er der internet til 
fri a%enyttelse. I samme rum er der en dobbelt 
ottoman, som eventuel ekstra soveplads. Der er 
telefon i lejligheden, hvor alle samtaler i Spanien 
er gratis. For udenlandske samtaler erlægges der 
et nærmere aftalt depositum.

Ferie-lejlighed på solkysten
Lækker ferielejlighed med plads til 8 feriegæster udlejes for kortere eller længere tid. Lejligheden 

ligger kun 50 meter fra lækker middelhavssandstrand samt eget poolområde med livredder. 
Formiddable indkøbsmuligheder i velassorteret supermarked ved siden af lejligheden.


