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Alt du trenger vite om Estepona i Spania

Estepona på Costa del Sol i SpaniaEstepona på Costa del Sol i Spania. Estepona er det perfekte feriestedet for de som vil
bort fra kulde i Norge og det daglige stresset. Byen en har spansk atmosfære og tilbyr et hav
av opplevelser for hele familien. Her tar vi for oss alt du trenger vite om Estepona. 

Estepona med en befolkning på 70.000, er en av de få kystbyene på Costa del Sol som har
lykkes med å opprettholde sin sjarm og karakter, til tross for masse turismen. Den fornyede
gamlebyen er en av de vakreste i Andalucía, og dens labyrint av hvite gater, dekorert med
fargerike potter med blomster, er selve essensen av en kystnær andalusisk by. 

Estepona bevarer sine skikker og tradisjoner, og har blandet dem i sømløs harmoni med sin
moderne og turistfokuserte side. Estepona har forpliktet seg til kultur og viser kunst i
gatene. Utendørs skulpturer av kjente kunstnere, kunstneriske veggmalerier som dekorerer
fasader og gir liv på gaten.

Her nnes alt av turistfasiliteter, inkludert hoteller, restauranter, fritidsaktiviteter,
kulturelle aktiviteter og butikker. På baksiden av de mange gatekafeer og tapasbarer som
serverer tradisjonelle spanske delikatesser, og de bratte brosteinsbelagte smale gatene synes å
vere mer egnet til hester enn biler. 

Du nner også uvanlige butikker og bodegaer i Estepona, hvor du minst ville forvente
dem, alle veldig veldig innbydende, veldig vennlige, og billig.

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

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://www.leiebilispania.no/estepona
http://www.leiebilispania.no/costa-del-sol
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Gamlebyen i Estepona
Den beste måten å oppleve gamlebyen i Estepona er å rusle gjennom de hvite trange gatene
som har bevart sjarmen av andalusiske tradisjoner. Gå innom Plaza de San Francisco med
den vakre kirken, Nuestra Señora de los Remedios. En annen severdighet er Torre del
Reloj, klokketårnet til den antikke kirken som ble ødelagt i et jordskjelve i år 1755. Få med
deg muséene i Estepona og det gamle markedet El Mercado de Abastos hvor man kan
kjøpe ferske grønnsaker, kjøtt og fisk. Markedet ligger ved ruinene av slottet Castillo de San
Luis. Rundt den gamle bydelen har det vokst frem nyere byområder, og populære
områder er blant andre Estepona’s havn og marina.

Marinaen i Estepona

Estepona Marina ligger på vestsiden av
strandpromenaden. Dette er et veldig hyggelig
sted for en spasertur, og det er noen otte båter
fortøyd her. Det nnes også et bredt utvalg av
utmerkede barer og restauranter, både til
middag om kvelden, og til en drink etterpå på
en av diskotekene i Estepona. Det også et
populært turistmarked her på søndag morgen.

Fiskehavnen ligger vest for marinaen. Her kan du se skebåtene komme land med dagens
fangst. Dette skjer gjennom hele dagen, men er vanligvis tidlig om morgenen, midt på
ettermiddagen og sent på kvelden. Det er ikke mulig å kjøpe sk, men du kan se
auksjonsprosessen om hvordan skpallene blir dekket med is og lastes inn i isolerte
varebiler for distribusjon til lokale leverandører og restauranter.

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Severdigheter i Estepona
Estepona har det beste som fjellet og sjøen kan tilby.
Her nnes det attraksjoner og ting å gjøre for hele
familien. Selv etter de siste forbedringene i
bystrukturen, har Estepona i Malaga provinsen
fortsatt den typiske andalusiske essensen. De som
besøker Estepona for første gang, bør spasere i
gamlebyen og de forskjellige distriktene, hver med
sin egen personlighet. Du vil bli forelsket i Esteponas
Centro Historico, som er som et fortryllende skritt tilbake til hvordan denne regionen en
gang så ut. Men i Estepona er det heller ikke manglel på moderne attraksjoner. Det splitter
nye orkesteriet er en fryd, og dens dype kupler vil være et symbol for feriestedet i årene som
kommer. Les mer om severdigheter i Estepona

Strender i Estepona
Enten du er ute etter en liten privat bukt hvor du kan
sole deg i fred og ro, eller vil ha en stor sandstrand
med gyllen sand og alle tenkelige fasiliteter, har
Estepona noe for alle. Med lange varme somre og
milde vintre er det mulig å nyte strendene og et bredt
spekter av friluftsaktiviteter som seiling, sking,
dykking, windsur ng, og båtliv hele året. Estepona
har mange velholdte strender, og mange av dem har blitt tildelt European Blue Flag-prisen
for sin høye standard for vannkvalitet og tilgjengelige fasiliteter. På de populære
badestrendene i Estepona vil du kunne leie solsenger og parasoller, samt ta en dusj for å
skylle av saltvannet etter en dukkert i havet.  Les mer om strender i Estepona

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://www.leiebilispania.no/severdigheter-estepona/
http://www.leiebilispania.no/strender-estepona/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Restauranter i Estepona
Ut å spise i Estepona, og trenger tips om
spisesteder for en herlig smaksopplevelse? I
Estepona nnes alt fra små koselige tapasbarer,
til luksus restauranter som har blitt tatt med
Michelin guiden. Estepona på Costa del Sol har
et variert utvalg av restauranter både i selve byen
og i de omkringliggende områdene. I de
brosteinsbelagte gatene i gamlebyen nner du
mange gode tapas-restauranter, som serverer det aller beste av autentisk, tradisjonell spansk
mat, samt mange restauranter som serverer både sk og kjøttretter, samt paellas. Spaser
rundt i gamlebyen, og du vil også nne noen skjulte perler. Les mer om restauranter i
Estepona

Uteliv i Estepona
Ut på byen i Estepona på Costa del Sol, og trenger tips
til hvor du skal gå ut med venner og familie for en ott
kveld på byen? Barene og klubbene i Estepona er
betydelig billigere enn de i Marbella og Puerto Banús,
og kan ha samme eksklusive følelse. De este av barene i
gamlebyen er mer rolige, og tilbyr en mer avslappet
kveld ute; 

Mens havneområdet er der de este av klubbene og sene nattbarer holder til. De este
musikkbarer og restauranter forblir åpne til de små timene og bakgatene i den gamle
bydelen er full av barer og klubber. Det mest populære stedet er Plaza de los Flores, og her

nner du en stor konsentrasjon av barer bygget rundt fontenen og hagen. Les mer om
uteliv i Estepona

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://www.leiebilispania.no/restauranter-estepona/
http://www.leiebilispania.no/puerto-banus
http://www.leiebilispania.no/uteliv-estepona/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Leiebil i Estepona
Trenger du leiebil til ditt opphold i Estepona 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
Estepona. Du kan enkelt sjekke og sammenligne
priser på leiebil i Estepona selv ved å bruke
søkeskjemaet som du finner på denne siden. Les mer om leiebil i Estepona

Flyplasstransport i Estepona
Flyplasstransport i Estepona er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller

yplasstransport i Estepona 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 Estepona. 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 Estepona

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://www.leiebilispania.no/leiebil-malaga-lufthavn/
http://www.leiebilispania.no/leiebil-estepona
http://www.leiebilispania.no/flyplasstransport-estepona/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Feriebolig i Estepona

På jakt etter den perfekte ferieboligen i Estepona 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 Estepona. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget,
og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Estepona 

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://tc.tradetracker.net/?c=27484&m=12&a=167765&r=FeriehusEstepona&u=%2Fspania%2Fcosta-del-sol%2Festepona%2F
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Estepona på Costa del Sol

Shopping i Estepona
I Estepona sentrum og i områdene rundt, nnes det meste
av internasjonale og spanske butikker, kjøpesentre med
kjente merkevarer, og markeder med alt du kan tenke deg
av forbruksvarer. Gamlebyen i Estepona har et livlig
sentrum med mange torg og butikker. Calle Terraza og
Calle Real er de 2 viktigste handlegatene, som ligger rett
bak boulevard. Havnen i Estepona har hovedsakelig
restauranter og barer, selv om du nner noen supermarkeder, suvenirbutikker og nyhets
kiosker. Hvis du er ute etter designerbutikker med alle de kjente merkene, så gå til Puerto
Banus og Marbella. Begge er et shoppingparadis med mange kjøpesentre og ne butikker.
La Canada i Marbella og El Corte Ingles i Puerto Banus er de beste store kjøpesentrene.
Les mer om shopping i Estepona

Klima i Estepona
Klimaet i Estepona på Costa del Sol er påvirket av
Middelhavet, som sikrer at temperaturen ikke faller
under 7 eller 8 ° C i løpet av vinteren og
gradestokken er høyere enn de nærliggende
kystbyene som Marbella og Fuengirola om
sommeren. Selv om man kan oppleve noe nedbør i
Estepona, er været vanligvis meget bra, og byen kan
skryte av nesten 3000 soltimer per år. Dette er
grunnen til at Estepona har et halvt dusin golfbaner, gode turstier og utallige idrettsbaner.
Omgitt av Sierra Bermeja fjellene og Middelhavet, har Estepona i Malaga provinsen et
spesielt mikroklima med rundt 325 soldager i året. Les mer om klima i Estepona

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

http://www.leiebilispania.no/shopping-estepona/
http://www.leiebilispania.no/klima-estepona/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/
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