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Alt du trenger vite om Benalmadena i Spania
Benalmádena på Costa del Sol i Spania . Benalmádena er en by og kommune i Málaga
provinsen, og er en del av den spanske regionen Andalucía i det sydlige Spania. Byen har
vokst til å bli en av de største turistmagnetene på Costa del Sol med et rikt aktivitetstilbud
for hele familien, og her skal vi ta for oss alt du trenger vite om Benalmádena i Spania.
Benalmadena dekker et areal på nesten 30 km², og har o sielt 30.000 innbyggere. Byen
ligger kun 19 kilometer fra Malaga flyplass, og er lett å nå fra både Malaga by med bil, tog
eller buss. Med sin privilegerte posisjon som vender ut mot Middelhavet, er det ikke rart at
byen har vokst så raskt i størrelse i løpet av de siste 20 årene. Her er det alltid livlig, men den
travleste tiden av året er under de varme sommermånedene, med mer enn en tredobling
opp til 100.000 mennesker.
Dette området har en enkel livsstil og et behagelig klima med en minimum temperaturer
på 5º og en maksimalt sommer temperatur på 35º. Mange tusen familier har kjøpt feriehus
og et stort antall av dem har slått seg ned permanent for å leve ut sine drømmer.
Kommunen Benalmadena, som inkluderer Arroyo de la Miel, Benalmadena Costa og
Torremuelle, er styrt av rådhuset i Pueblo.

Benalmádena Pueblo
Benalmadena Pueblo ble grunnlagt under den muslimske invasjonen av den iberiske
halvøya i det åttende århundre. Den ble opprinnelig kalt Ben-Al-Madina av araberne, som
oversatt betyr “Barn av gruver”. Dette var fordi oker og jernmalm den gang ble utvunnet
lokalt. I dag har Puebloen blitt en vakker landsby av hvitkalkede hus, utsmykket med
fargerike blomster.
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Det er mange interessante steder i og rundt gamlebyen. Plaza Espana i sentrum av
landsbyen, er et typisk andalusisk torg. Dette er hvor du vil nne en fontene med en statue
av La Nina, som har blitt selve symbolet på Benalmadena. Noen få minutters gange fra
Plaza Espana er kirken Santo Domingo. Nedenfor kirken er den berømte Colomares
Castle. Dette monumentet ble bygget i 1984 for å hedre Christopher Columbus og hans
oppdagelse av Amerika.
Slottet inneholder det som hevdes å være verdens minste kapell, måler bare 1,96
kvadratkilometer. Det arkeologiske museet er verdt et besøk. Det inneholder en av de
høyest rangerte samlinger i Europa fra Pre-Columbian tid fra Sør-Amerika, sammen med
en samling av lokale rester fra tiden før den romerske okkupasjonen.

Sentrum av Arroyo de la Miel i Benalmádena
Det travle kommersielle sentrum skiller landsbyen fra strandpromenaden. Arroyo har
vokst raskt, på grunn av den utmerkede togforbindelsen som kjører mellom Fuengirola og
Malaga, samt god veiforbindelse. Arroyo de la Miel distriktet er nå absorbert inn i
Benalmadena, men det er også en liten moderne by i seg selv med sin særegne sjarm. Kun
to minutters gange fra jernbanestasjonen er Tivoli World, den største
familieunderholdning parken på Costa del Sol og rett overfor inngangen til Tivoli World
er en annen favoritt turistattraksjon på kysten – Telecabina ( Taubanen) som går opp til
det høyeste punkt i Malaga-provinsen.

Arroyo de la Miel har mange gode restauranter og barer, og gode shoppingsenter,
postkontor, banker, etc. Her nnes også en av de treningssentre kun for kvinner på kysten,
Corpobello.
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Benalmádena Costa

Benalmadena Costa er kjent for å være det mest kosmopolitiske området, så her er et
konsentrert reiselivstilbud, med hoteller, en fremragende marina, kasino og butikker av
alle slag. Ved siden av stranden, kan du besøke slottet Bil-Bil, i arabisk stil, som er ankert
av fontener og er innredet i henhold til Nazari tradisjon. En annen bygning av stor
interesse er Castle of Colomares, som er dedikert til oppdagelsen av Amerika. Denne
konstruksjonen kombinerer alle arkitektoniske stiler, noe som skaper et ott visuelt
inntrykk.

Her tar vi for oss alt du trenger vite av reisetips om severdigheter, restauranter, uteliv,
strender, shopping, klima og mye annet i Benalmadena.
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Severdigheter i Benalmádena

Som en ekte turistmagnet på Costa del Sol har Benalmadena mye å by på av attraksjoner og
aktiviteter for hele familien. Utvalget er stort og man rekker nok ikke over alt. Noen av de
viktigste attraksjonene i Benalmadena i Malaga provinsen er Paseo Maritimo eller
promenaden som strekker seg langs hele strandlinjen med en liten pause på Benalmadenas
fantastiske Puerto Marina, før den fortsetter videre til nabobyen Torremolinos. Marinaen i
Benalmadena er et midtpunkt og bør oppleves. Her nnes det mange restauranter, barer,
diskoteker og butikker, og bør besøkes både på dagtid og etter mørkets frembrudd.
Taubanen fra Arroyo de la Miel til toppen av Monte Calamorro er en annen populær
attraksjon. Den ti minutters lange tur gir en fantastisk panoramautsikt over området, og på
en klar dag kan du selv få et glimt av den nordafrikanske kysten. Like utenfor Benalmadena
Pueblo nner du Europas største sommerfuglpark, Mariposario de Benalmadena, som
inneholder over 150 forskjellige arter fra hele verden. Dette er ved siden av en annen
attraksjon, Benalmadena Stupa. Dette er den største monument av sitt slag i Europa, og
står 33 meter høy. Les mer om severdigheter i Benalmadena
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Strender i Benalmádena
Klar for stranden i Benalmadena og trenger tips til
hvilken strand du skal velge? Ferieparadiset
Benalmadena kan friste med kilometer lange
sandstrender med gylden sand, og her nnes noe for
alle, enten du vil sole deg i fred og ro i en liten vik,
eller vil ha store strender med alt av fasiliteter. Som
de este kystbyer langs Costa del Sol er
Benalmadena kjent for sine vakre strender. Flere av dem har fått utmerkelsen blått agg,
som indikerer et godt servicetilbud for alle, og god renslighet. De mest travle strendene er
folksomme i sommersesongen fra Juni til September, mens de sma strendene borte fra
bykjernen, har man god plass a boltre seg på hele året. Les mer om strender i Benalmadena

Restauranter i Benalmádena
Ut å spise i Benalmadena og trenger tips om gode
restauranter for en herlig smaksopplevelse sammen
men venner og familie? I Benalmadena nnes det
meste av hva du kan tenke deg, alt fra små koselige
tapasbarer, til luksus restauranter som har blitt tatt
med Michelin guiden. Benalmadena har et bredt
utvalg av spisesteder, og de aller este er plassert i
eller i nærheten av marinaen, som er sentrum for
uteliv og gastronomi i Benalmadena. Du vil nne alt fra små tapasbarer, til vegetariske
restauranter, til luksus michelin-stjerners restauranter som serverer det aller beste av ekte
spansk mat. Les mer om restauranter i Benalmadena
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Uteliv i Benalmádena
Ut på byen i Benalmadena på Costa del Sol, og trenger
tips til hvor du skal gå ut med venner og familie?
Benalmádena ligger like vest for Malaga og
Torremolinos, og er blomstrende feriested med en
rekke fantastiske nattklubber, diskoteker og barer. De
este av de mer større klubbene ligger i det tre ende
navnet 24-timers Square på kystveien, og resten ligger
ved marinaen, der ere barer med utsikt til båtene har
dansegulv og levende musikk i helgene. I Plaza de Nueva Bonanza nnes det også en god
klynge av barer og klubber, i området midt mellom Benalmadena Costa og Arroyo de la
Miel. Les mer om uteliv i Benalmadena

Leiebil i Benalmádena
Trenger du leiebil til ditt opphold i Benalmadena
er det lettest å bestille den for henting når man
lander på yplassen i Malaga. Da kan man enkelt
returnere den når man reiser tilbake til
hjemlandet, og man slipper alternativ transport
til og fra yplassen. I de este tilfeller er dette
rimeligere enn å bruke små lokale leverandører i
Benalmadena. Du kan enkelt sjekke og
sammenligne priser på leiebil i Benalmadena selv
ved å bruke søkeskjemaet som du finner på denne siden. Les mer om leiebil i Benalmadena
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Flyplasstransport i Benalmádena
Flyplasstransport i Benalmádena er mye biligere enn
i Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Benalmádena på internett. Det er
enkelt og man får i de este tilfeller billigere pris enn
ved å bestille ved ankomst til Spania. I tillegg er
utvalget
mye
større.
Bruk
vår
sammenligningstjeneste for å få best pris på
yplasstransport i Benalmádena. Vi sammenligner priser fra Spanias ledende selskaper, da
kan du selv velge hvilken bil, buss, eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om
flyplasstransport i Benalmádena

Feriebolig i Benalmádena
På jakt etter den perfekte ferieboligen i
Benalmádena på Costa del Sol i Spania? Folk
velger feriebolig i Spania fremfor noe annet land
som reisemål for pensjonisttilværelsen, som
feriebolig eller bare for å slippe unna kulden
noen uker. Med over 3000 feriehus og leiligheter
i Spania, kan vi tilfredstille de este sitt behov.
Enten det er en villa med svømmebasseng, en
koselig leilighet i byen, eller en penthouse leilighet med alle fasiliteter.
Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold i Benalmádena. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt
bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Benalmádena
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Shopping i Benalmádena
Et besøk til Benalmádena vil ikke være komplett
uten å kjøpe noen suvenirer og gaver. En
spasertur rundt et lokalt gatemarked eller dra til et
av de store kjøpesentrene i området med alt av
internasjonale merkevarer, er en opplevelse i seg
selv. Benalmádena har tre forskjellige distrikter
(Costa, Arroyo del Miel og Pueblo, eller
gamlebyen ) og hver har en rekke gavebutikker, klær, smykker, delikatessebutikker, bakerier
osv. Det beste området i selve Benalmádena, vil være Arroyo de la Miel, som er sentrum i
Benalmádena. Her i hovedgaten Avenida de Consitución, nnes det på begge sider
butikker med mote og skobutikker, og suvenirutsalg blant kafeer og terrasse barer. De fleste
av de gatene som leder fra denne hovedveien tilbyr også rikelig med shoppingmuligheter.
Les mer om shopping i Benalmadena

Klima i Benalmádena
Været i Benalmádena er varmt og temperert me d
svært milde vintre og herlige varme somre. Solen
skinner over 300 dager i året. Takket være
beliggenheten nær havet, nyter Benalmádena av
kjølende vinder som hindrer sommeren fra å bli
for plagsom varm. Costa del Sol sies å ha Europas
varmeste vintertemperatur for storbyer på
fastlandet. Selv i januar kan du forvente dagtemperatur på over 17 grader Celsius.
Benalmádena kan takke sine fjell, Montes de Málaga, for høy vintertemperatur. Fjellene
stenger nemlig for kalde nordavinder. Les mer om klima i Benalmadena
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Den Norske Skolen i Benalmádena
Den Norske Skolen er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i
Benalmadena kommune ca. 15 minutt vest for Malaga, Costa del Sol. Små elevgrupper,
høy voksentetthet og utvidet bruk av faglærere, sikrer et læringsmiljø av meget høy kvalitet.
Elevene blir sett, inkludert og ivaretatt på beste måte. Les mer om norske skoler i Spania
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