Feriebolig udlejes ved Malaga,
Costa del Sol, Spanien

Besøg vores hjemmeside:

www.visitmalaga.dk

Kontakt: Rasmus@Ingenioerhuse.dk eller Tlf. 30 74 85 96
Pris pr. uge fra kr. 4.250,- Boligen kan i lavsæson langtidslejes - indhent pris.
Kun 3,5 timer med fly fra Aalborg/Billund/Hamburg/KBH lufthavn og 15 min. med bil/tog til huset.
Perfekt for en eller to børnefamilier, aktiv ferie eller bare hvis man trænger til en afslappende ferie
med godt vejr.
Nyopført feriebolig/hus, i området Reserva del Higueron, som ligger mellem Fuengirola og
Benalmadena med 900 meter til en af de bedste strande sydvest for Malaga.
Ferieboligen består af stue i niveau med både forhaven og baghaven, åbent køkken, 3 soveværelser
med skabe/walk in garderobe, 3 toiletter - 1 af dem med spabad/bruser og 1 af dem med bruser.
Ferieboligen udlejes til max. 8 personer plus evt. baby. 2 barnesenge og høje stole er i boligen.
Gode hårde hvidevarer med køleskab, fryser, ovn/microovn, opvaskemaskine, vaskemaskine og
tørretumbler.
Privat garage til bil under huset med trappe fra kælder til stueplan eller der kan parkeres foran
huset.
Egen privat tropisk have med udsigt til hav og bjerge. Fra havelågen er der 20 meter til
swimmingpool. Haven støder op til en større naturskøn park, også med hav-og bjergudsigt. Gratis
turisttog fra boligen til stranden og supermarked hver time.
200 m fra boligen findes sportsresortet: reservadelhigueron.com med indendørs og udendørs
swimmingpools, styrketræning (TechnoGym-maskiner), tennis, paddle tennis, spa, spinning,
aquagym, functional træning, TRX, yoga, power tone, pilates, massage osv. Der er også Michelin
restaurant ”sollo” og cafe. Over 40 golfbaner i området.

2 kvalitets racercykler udlejes
Vi har købt to gode racercykler str. 55 og 60. Det betyder at personer fra 175-210 cm kan køre på en af
dem. Derfor har vi valgt at købe to cykler til huset:


Det koster mellem 600-900 kr. at få sin cykel med flyet derned og retur



Det er lidt besværligt at have dem med i bilen og pakke ned og op



Gearing på cyklerne er lavet til bjergene ved området omkring huset



Det har været efterspurgt at leje kvalitetscykler fra vores gæster



Vi ved I passer godt på dem når I lejer dem



Det er nemt for vores lejere og I kommer forhåbentlig igen



Der er fodpumpe, lidt cykelværktøj (indstilling af sadlen og evt. skift pedaler, cykelstativ)

Medbring kun drikkedunke, cykelhjelm, evt. egen pedaler, cykelsko og solbriller

Lejepris kun pr. cykel 600 kr.om ugen
Kvalitet
Orbea Avant M20S er en racercykel i rigtig god kvalitet, hvilket både geargruppe og stel vidner om.
Cyklens ramme er produceret i et let carbon materiale. Derudover har Orbea produceret M20S med en
Shimanos Ultegra geargruppe, som er den næstbedste af Shimanos geargrupper. Dermed er der tale om
en cykel af rigtig god kvalitet. Cykler fra Orbea er kvalitetshåndværk, og det har også været årsagen til, at
det internationale Team Cofidis og danske Team Novo Nordisk kører på cykler fra Orbea.
For de 2 cykler gælder følgende:


Carbon cykel med carbon forgaffel (model 2016)



Shimano Ultegra 11 s./FSA mix. gearpakke



Udstyret med CT kranksæt (34/50) + 11-28 og køreklar til bjergene ved området omkring huset



Monteret med look keo pedaller til landevejscykler



Monteret med to flaskeholdere og lille cykelpumpe. Samt der er dækjern, slanger (betaler 30 kr. for
slangerne hvis man punkterer)
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