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Alt du trenger vite om Malaga i Spania

Malaga provinsen i Malaga i SpaniaMalaga provinsen i Malaga i Spania. Provinsen Málaga er en provins på sørkysten av
Spania, i den autonome regionen Andalucía. Den grenser til provinsene Cádiz, Sevilla,
Córdoba og Granada. MalagaProvinsen har et areal på 7 308 km² og rundt 1,6 millioner
innbyggere. Om lag 2/5 av befolkningen bor i provinshovedstaden Málaga. Málaga har
100 kommuner. Utenom hovedstaden er Marbella, Vélez-Málaga, Antequera og Ronda
de største byene. Hovednæringen i provinsen er turisme, særlig langs strendene i Costa del
Sol. Disse strendene blir besøkt av millioner av turister hvert år.

Med en gjennomsnittstemperatur på 22 grader har Malaga provinsen Europas beste klima.
Om senhøsten, vinteren og tidlig på våren er det her du nner de høyeste temperaturene
og her solen skinner mest. Om sommeren er det ikke fullt så hett som det kan være innerst i
Middelhavet. Det er derfor ikke rart at det var like sør for Malaga, i Torremolinos at
masseturismen startet på 1950-tallet. 

Malaga provinsen er dermed et av Europas “lengstkomne” ferieområder, ved siden av
Kanariøyene og Mallorca. Den største internasjonale yplassen er Malaga, Spania tredje
største. Rundt en million bor her inkludert nærmere 300.000 turister. Malaga provinsen
har et privilegert klima med milde vintrer og varme somrer, du kan nyte 330 soldager i
året.

Byen Malaga i Spania er full av historie og til tross for at tungt nederlag under den spanske
borgerkrigen, beholder landemerket Alcazaba, den gamle tomten til det mauriske
kongelige palass. Dens otte terrasse og avslappende hage sender de besøkende tilbake til
dagene av den arabiske okkupasjonen. Slottet som ligger høyt på en bakketopp gir en
spektakulær utsikt over byen. 

Nede i sentrum, er Malaga en det eklektisk blanding av en gammel og moderne by, med
elegante butikker, so stikerte restauranter, brede avenyer og store torg, samt trange gater
og smug strødd med mauriske tesalonger. Like øst for sentrum ligger Malaga`s egen strand
La Malagueta, med barer som serverer lokale retter og fersk sjømat.

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

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


Reiseguide om Malaga Provinsen i Spania

Gamlebyen i Malaga

Selve gamlebyen er koselig og lett å orientere seg i. Hvis du vandrer gjennom gamlebyen,
bør du absolutt legge turen om gater som den travle Pasaje de Chinitas, Calle Granada
med Kunstmuseet, og Calle Larios, som i sin tid var byens hovedgate. Hovedstaden i
provinsen Málaga har dessuten store grøntarealer, som Málaga-parken, avenyen Alameda
Principal, og Puerta Oscura- og Pedro Luis Alonso-hagene. 

Bygningene i gamlebyen bærer tydelige preg av arabisk inspirasjon. I Málaga ble det bygget
et eget fort av det muslimske Hummudid dynastiet på begynnelsen av det 11. århundre. På
en høyde i gamlebyen ligger et stort fort ved navn Alcazar de Málaga. En tur til toppen her,
er en perfekt tur for søndagsformiddag: litt kultur og trim på en og samme tid. Går du helt
til topps på Gibralfaro, får du den aller beste utsikten. Men også fra Alcazaba får du god
utsikt mot havnen.

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

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


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Severdigheter i Malaga
Landemerkene i Malaga re ekterer byens
skjermede fortid – ruiner av et romersk teater,
et maurisk slott fra det 10. århundre, Alcazaba
fra det 13. århundre og en vakker barokk
basilika. Foruten historien, tilbyr Málaga den
vakre naturen på Costa del Sol og ott vær
kombinert med kultur og de vakre strendene.
Digre palmer strekker seg langs
strandpromenaden, og tropisk vegetasjon
blomstrer over hele byen. Málagas atmosfære fortryller besøkende som tar seg tid til å
utforske byen. Vandre rundt det historiske sentrum for å oppdage små butikker og
tapasrestauranter. Spaser langs havnen, og stopp ved en restaurant på vannkanten for å
nyte et deilig sjømatmåltid. Les mer om severdigheter i Malaga

Shopping i Malaga
Malaga er en by med et hav av
shoppingmuligheter selv for de mest kresne.
Kjente merkevarebutikker nner du på
rekke og rad i handlegatene i Malaga
sentrum og på de mange kjøpesentrene i
området. Vil du virkelig oppleve litt av
Malagas kultur, miljø og folkeliv, er en tur
på en de mange markedene i Malaga en opplevelse du sent vil glemme. Alt om shopping i
Malaga, og oversikt over handlegater, kjøpesentre og otte markeder som er verdt et besøk.
Les mer om shopping i Malaga

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

http://www.leiebilispania.no/severdigheter-malaga/
http://www.leiebilispania.no/shopping-i-malaga/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Uteliv i Malaga

Når natten faller på i Malaga er det en luft av
energi som pulserer smittende gjennom hele byen.
Det er ikke mulig å unnslippe den fantastiske
energien enten du er ute etter en rolig vinbar eller
forbereder deg på å danse til neste morgen i en av
byens nattklubber. 

I Malaga er du garantert å nne et sted som passer ditt ønske, for her er det mye å velge
mellom. Nattelivet i Malaga er konsentrert i og rundt Plaza de la Constitucion, Calle
Larios og Calle Granda mens klubbscenen er stort sett funnet rundt Plaza de la Merced og
Plaza de Uncibay. Les mer om utelivet i Malaga

Strender i Malaga

I Malaga kan du bortsett fra museer og andre
turistattraksjoner, oppleve en mengde fantastiske
strender hvor du kan nyte solen og det otte været.
Strendene i Malaga vil alltid være populære, og de
utgjør majoriteten av kjente Costa del Sol. 

Med over 160 kilometer med sandstrender i Malaga, er
strendene det største trekkplasteret provinsen kan vise til, og det er ikke uten grunn at så
mange nordmenn har forelsket seg i Malaga. Les mer om strender i Malaga

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

http://www.leiebilispania.no/uteliv-barer-og-nattklubber-i-malaga/
http://www.leiebilispania.no/guide-til-de-beste-strendene-i-malaga/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Aktiviteter, opplevelser og severdigheter for barn i Malaga

Malaga provinsen er den nær perfekte
destinasjon å reise til hvis du har med barn.
Det er ikke noe problem å ha med barna til
Malaga. Det er et barnevennlig område med
et herlig klima og som lokker med bad i
havet. Rundt på hele kysten nnes det også
mange aktiviteter, severdigheter og
opplevelser for barn i alle aldre. Vi skal her ta
for oss de viktigste, perferkt når du trenger et avbrekk fra strandliv og shopping. Les mer
om aktiviteter, opplevelser og severdigheter for barn i Malaga

Leiebil i Malaga
En gunstig avtale på leiebil i Malaga kan bli forskjellen
mellom en god og en ott ferie i Malaga, og Costa del
Sol har så mange fantastiske og spennende steder å
besøke. Med egen leiebil i Spania vil du kunne
oppleve Malaga regionen i ditt eget tempo, uten a vere
avhengig av alternativ transport. Malaga yplass har
23 leiebil selskaper som konkurrerer om deg som
kunde, hvorav 9 opererer utenfor
terminalbygningen. 

Du kan få tilgang til leiebil området fra ankomsthallen til terminal 2, hvor det er tydelig
skiltet, bare bruk rampen som tar deg ned til der leiebil kontorene er. De este av
selskapene som opererer utenfor terminalbygningen tilbyr en shuttle buss som tar deg til
selskapets kontorer noen minutters kjøring unna. Les mer om leiebil i Malaga

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

http://www.leiebilispania.no/17-ferie-aktiviteter-og-severdigheter-for-barn-i-malaga/
http://www.leiebilispania.no/leiebil-malaga-lufthavn
http://www.leiebilispania.no/leiebil-malaga
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

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

yplasstransport i Malaga 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 Malaga. 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 Malaga

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

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

http://www.leiebilispania.no/flyplasstransport-malaga/
http://tc.tradetracker.net/?c=27484&m=12&a=167765&r=FeriehusMalaga&u=%2Fspania%2Fcosta-del-sol%2Fmalaga%2F
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Restauranter i Malaga
I Málaga spiser man mye sk og skalldyr, og både
paella og tapas er tradisjonelle retter. Et tips er å teste
den berømte søte Málaga vinen som kalles Mosto,
som man få i en av byens populære puber. Vinen er
laget av muscat-druer. Vi skal i denne oversikten gi
deg tips om gode restauranter i Málaga. Flere av disse
restaurantene vil du også nne i Michelin guiden for
2016. Restaurantene i oversikten er ikke nevnt i noen bestemt rekkefølge, og vi mener at
alle holder høy klasse og tilbyr god mat for alle som enten bor i byen eller bare er innom på
besøk i ferien. Les mer om restauranter i Malaga

Bolig i Malaga
Malaga er en av de vakreste byene i Spania,
og mange er fascinert av klimaet, strendene,
maten, kulturen og ikke minst
boligmarkedet. Rekord mange bytter ut
hytter i fjellet med feriebolig i Malaga resten
av Malaga provinsen. En nylig undersøkelse
viste at over 50000 nordmenn vurderer
bolig i Spania, og mange av dem i Malaga. 

Tenker du på den perfekte løsningen for å nne boliger av høy standard i Malaga? Her
nner du informasjon som vil hjelpe deg å nne din drømmebolig i Spania, uansett hvor i

Spania du kunne tenke deg å bo. Det er mye til salgs, og eiendomsmeglerne står i kø for å
vise deg hva som finnes. Les mer om bolig i Spania

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

http://www.spania24.no/7-topp-restauranter-i-malaga/
http://www.spania24.no/bolig-spania
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Malaga klima
Det er ikke uten grunn at Malaga provinsen eller
“Solkysten”, har fått navnet sitt. Klimaet her er stabilt,
med mange soldager året rundt. I vintermånedene
kan temperaturen falle ned mot 13 grader, mens det
om sommeren er rundt 30 grader, og sjeldent regn.
Klimaet til Malaga er typisk Middelhavs-subtropisk,
noe som vil si svært milde vintre og herlige varme
somre. Året rundt skinner solen, nærmere bestemt
300 dager i året. Takket være beliggenheten nær
havet, nyter Malaga av kjølende vinder som hindrer sommeren fra å bli for plagsom varm.
Her tar vi for oss alt du trenger å vite om vær, klima, temperatur, nedbør, soltimer og mye
annet i Malaga. Les mer om Malaga klima

Den Norske Skolen Malaga
Den Norske Skolen, Malaga 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. Hos oss
blir elevene ønsket velkommen ved skoleporten
hver morgen. Vi vet at elevene må trives for å lære, og legger vekt på å danne et trygt og
mobbefritt miljø der elevene tar hensyn til og inkluderer hverandre. Les mer om den
norske skolen i Malaga

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

http://www.leiebilispania.no/malaga-klima/
http://www.leiebilispania.no/norske-skoler-i-spania/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Malaga Flyplass

Lufthavnen i den sør-spanske byen Malaga ligger
åtte kilometer sør-vest for byen. Det er en av de
eldste spanske yplassene. Flyplassen har 3
terminaler. Den tredje terminalen åpnet 15 mars
2010, og en andre rullebane åpnet 26 juni 2012.
Malaga Flyplass er den fjerde største lufthavnen i
Spania etter Madrid, Barcelona og Palma de
Mallorca. 

Den er en viktig yplass i Spania for turisme som den største internasjonale yplassen på
Costa del Sol. Den ligger 8 km (8 000 m) sørvest for Málaga og 5 km (5 000 m) nord for
Torremolinos. Flyplassen ligger ved siden av hovedveien A7, som går langs kysten, og som
er knyttet til AP7 Autopista del Sol, hovedveien mellom Torremolinos, Benalmadena,
Fuengirola og Marbella og Gibraltar i vest, og Malaga, Nerja og Granada mot øst. Les mer
om Malaga Lufthavn

Byer i Malaga Provinsen
Feriebyene ligger på rekke og rad i Malaga provinsen. De mest kjente byene er Malaga,
Marbella, Torremolinos, Benalmadena, Mijas, Calahonda, La Cala de Mijas og
Fuengirola. Costa del Sol eller Solkysten som det heter på Norsk. Navnet sier mye om
stedet. Du kommer ikke lengre sør i Europa, og Costa del Sol er det eneste stedet i Europa
som har subtropisk klima.

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

http://www.leiebilispania.no/madrid
http://www.leiebilispania.no/barcelona
http://www.leiebilispania.no/costa-del-sol
http://www.leiebilispania.no/torremolinos
http://www.leiebilispania.no/benalmadena
http://www.leiebilispania.no/fuengirola
http://www.leiebilispania.no/marbella
http://www.leiebilispania.no/malaga
http://www.leiebilispania.no/leiebil-nerja
http://www.leiebilispania.no/leiebil-malaga-lufthavn
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Malaga

Malaga by i Malaga provinsen er godt elsket for solskinn og rolige dager, har vært et yndet
feriemål for nordmenn siden 1970-tallet. Flere og ere nordmenn utforsker det store
kulturelle og historiske mangfoldet som gjør byen Malaga så unik. Det er mye mer å
oppleve enn otte strender og uteliv. Vil du oppleve middelhavssolen på Costa del Sol, er
byen Malaga et ideelt utgangspunkt for å utforske Andalucia. Det varme klimaet gjør det
til et fantastisk sted hele året. I august er sommerens årlige festival, og bringer byen til liv
med en ti dagers fest med amenco og gatefester, selv om dette er når sommersolen er på
sitt mest voldsomme. Hvis du foretrekker å unnslippe varmen, er høsten og våren svært
behagelig her. Malaga`s milde vintre gir et velkomment avbrekk fra den bitende frosten og
regnet hjemme i Norge. Les mer om Malaga

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

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


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Ronda

Ronda er en av de eldste byene i Spania, og ligger sentralt i fjellkjeden med samme navn.
Her nnes kulturskatter etter tidligere bosetninger, bymurer fra maurertiden og
aquadukter fra romertiden. Sistnevnte har blitt Rondas varemerke, og ingen besøker byen
uten å ha foreviget de vakre aquaduktene. Inni byen er det gjort store arkeologiske
utgravninger som viser bosetninger helt fra yngre steinalder. La Iglesia Santa Maria de
Mayor er en kirke som er bygget over den islamske moskeen som faktisk var i bruk helt
frem til 1400-tallet. De har bevart moskeens Mirhab-bue, og bak alteret er deler av
moskeens mur bevart.

I bydelen San Miguel, i det som tidligere het Arrabal under maurertiden, nner vi
muslimenes arabiske bad. Disse er Spanias best bevarte bad fra maurertiden. Her brukte
maurerne vannmølle for å frakte vann opp fra Arroyo de las culebras vannet. Det er
mange kulturskatter i Ronda som er verdt et besøk, og en bør være over en langhelg for å
riktig nyte alt byen har å by på. Les mer om Ronda

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

http://www.spania24.no/ronda
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Marbella

Marbella er en by og kommune i Sør-Spania, som tilhører provinsen Málaga i den
autonome regionen Andalusia . Marbella ligger ved Middelhavet, mellom Málaga og
Gibraltar -stredet, ved foten av Sierra Blanca. Det er en av de viktigste turist byene på Costa
del Sol, og gjennom det meste av året er en internasjonal turistattraksjon, hovedsakelig på
grunn av sitt klima og turist infrastruktur. 

Byen har også betydelige arkeologiske kulturminner, ere museer og en kulturell kalender
med hendelser som spenner fra reggae konserter til operaforestillinger. Les mer om
Marbella Costa del Sol

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

http://www.leiebilispania.no/Marbella/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Puerto Banús

Puerto José Banús er en marina i utkanten av Marbella, i Malaga provinsen i det sørlige
Spania. Marinaen ble bygget av den lokale forretningsmannen og eiendomsutvikleren José
Banús og åpnet i mai 1970. Stedet er kjent for sitt luksuriøse preg, med dyre forretninger
og hyppige innslag av store lystbåter tilhørende noen av verdens rikeste. Langs kysten er
spennvidden er stor, fra gamle høyhoteller og turistghettoer for «massen», til
luksushavner for kjendiser, sjeiker og kongelige. 

Området mellom Puerto Banus og Marbella er kjent som «Golden Mile». Her er toppen
av jordisk lykke å ha en gigantisk lystyacht i havnen. I Puerto Banus handler det om å bli
sett. Her kan du sitte i en barstol ved kaikanten og beundre de hvite båtene og myse på de
hvitkledde menneskene. En god idé er å kombinere markedet i Puerto Banus på lørdager
med å spasere, inspisere og innta lunsj i båthavnen. Les mer om Puerto Banús

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

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


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Mijas

Mijas by er en liten hvit landsby som ligger opp i fjellet bak Fuengirola. Utsikten fra byen
er helt fantastisk og man har panorama utsikt over kysten og Fuengirola by. Byen har en
lang historie tilbake fra romertiden. Mijas Pueblo er en av Andalusias berømte hvite byer
og er en stor turistattraksjon. Byen ligger 428 meter over havet og har en henførende utsikt
over en stor del av Costa del Sol. Ved klart vær kan man se Gibraltar, den afrikanske kysten
og Atlasfjellene. Mijas tilhører en av de ekte hvite landsbyene i Spania. 

Landsbyen har smale gater som er nesten bilfrie, bare de med tillatelse har lov til å kjøre inn
i den gamle bydelen. Hvis du ikke ønsker å gå rundt til fots, kan du ta eseldrosje eller hest.
Nettop eslene har gjort Mijas kjent rundt om i verden. Den korte avstanden fra kysten gjør
at det kommer ganske mange turister til Mijas. Også busser med dagsturister kommer hit,
ofte fra cruisebåter som har lagt inn til Malaga. Les mer om Mijas

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

http://www.leiebilispania.no/mijas/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Nerja

Nerja er en kommune og en by i Malaga provinsen. Kommunen Nerja består av byen
Nerja og tettstedet Maro. Nerja ligger i landskapet Axarquía ved Costa del Sol i provinsen
Malaga i Andalusia, rundt 50 km øst for byen Malaga. Kommunen har rundt 20 000
innbyggere, om sommeren kommer ere titusen turister i tillegg. Nerjas historie strekker
seg svært langt tilbake. I 1959 oppdaget lekende barn noen dryppsteinhuler i nærheten av
byen. I disse hulene fant man knokler, steinverktøy, keramikk og malerier. Det antas at
hulene var bebodd allerede 20 000 år f.Kr. En del av hulene er åpne for publikum og er
etter Prado i Madrid og Alhambra i Granada den mest besøkte severdighet i Spania. I byens
sentrum ligger Balcón de Europa (Europas balkong). Dette er et utsiktspunkt som gir
besøkende et imponerende skue mot havet. Det blir sagt at navnet ble foreslått av kong
Alfonso XII, som besøkte området i 1885 i forbindelse med en jordskjelvskatastrofe, og ble
trollbundet av utsikten. Historiske dokumenter har likevel vist at navnet eksisterte før dette
besøket. Les mer om Nerja

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

http://www.leiebilispania.no/nerja/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Torre del Mar

Torre del Mar er en av de viktigste turistferiestedene på Costa del Sol i Spania. Ligger i den
østlige delen av kysten, ved byen Vélez-Málaga, hovedstaden i Axarquia regionen. Det er
grunnløse påstander som Torre del Mar gang var en del av et gammelt gresk bosetning
kjent som Manake som antas å ha blitt ødelagt av kartagerne, før ankomst av romerne. I
disse dager er byen bedre kjent for sine re kilometer med sandstrender kantet med
restauranter, barer og leiligheter, hovedsakelig boliger for sommergjester. 

Sine livlige kafeer og restauranter gir muligheten for å nyte god sjømat og noe kaldt å
drikke i varmen. Rundt Plaza de la Paz / Av Duque de Ahumada i Torre del Mar er et
ukentlig marked hver torsdag. Mellom 9am og 14:00 kan du kjøpe grønnsaker, frukt,
urter, blomster, klær, marokkanske poser, dekorasjon og smykker. Les mer om Torre del
Mar

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

http://www.leiebilispania.no/torre-del-mar/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Fuengirola

Fuengirola, i antikken kjent som Suel og deretter Suhayl, er en stor by og kommune på
Costa del Sol i Málaga-provinsen i den autonome regionen Andalusia i Sør-Spania. Det
ligger på den sentrale kysten av provinsen og integrert i den regionen i Costa del Sol og
samveldet av kommuner på Costa del Sol Occidental. Det er et stort turiststed, med mer
enn 8 km med strender og en middelalderske mauriske festning. I likhet med mye av denne
kysten har det vært gjenstand for betydelig byutvikling. 

Området har et subtropisk middelhavsklima, med en årlig gjennomsnittstemperatur på 18
° C og gjennomsnittlig sommer temperaturer på over 30 °. Fuengirola har et pulserende liv
som gjenspeiles av alle nasjonalitetene som bor her. Folk fra hele nordlige Europa lengter
etter sol og varme, og mange kjøper seg feriebolig her. I tillegg bor det masse mennesker fra
resten av verden som har yttet hit fordi Costa del Sol er det eneste stedet i Europa som har
subtropisk klima. Les mer om Fuengirola

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

http://www.leiebilispania.no/fuengirola/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

Benalmádena

Den hyggelige feriebyen Benalmádena ligger bare 10 km sydvest for Torremolinos. Byen
er mest kjent for sin ne, lange sandstrand og sin store marina. Benalmádena er delt inn i 3
hovedområder, som kombinerer en tradisjonell spansk landsby med en moderne
kystresort. Benalmádena sentrum ligger litt i høyden, en typisk hvitkalket andalusisk
landsby og ”Arroyo de la Miel”, et livlig boligområde. Nede ved kysten nner du de
prisbelønte strendene langs Benalmádena Costa, en av de mest aktive turiststedene på
Costa del Sol. 

Benalmádena Costa er den nederste delen som ligger nærmest kysten. Karakteristisk for
Benalmádena Costa er Puerto Marina, som med sine runde gulhvite bygninger fremstår
som et slott med luksusbåter rundt. Fra havneområdet tilbys det både seilturer, sketurer
og paragliding. Les mer om Benalmádena

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

http://www.leiebilispania.no/benalmadena/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/
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Torremolinos

Torremolinos er en kommune på solkysten ved Middelhavet, rett vest for byen Málaga, i
provinsen Málaga i den autonome regionen Andalusia i Sør-Spania. Torremolinos var
opprinnelig en fattig skerlandsby før starten av veksten av turisme på slutten av 1950-
tallet. Torremolinos ligger i en avstand av 13 km fra Malaga. Her lever de historike
tradisjonene hånd i hånd med det ultraaktive bylivet. 

Historisk sett har befolkningsgrupper rundt hele Middelhavet vært bosatt på denne
kyststrekningen gjennom historien. Hvert år feirer de ulike historiske festivaler hvor temaet
er beseiringen av disse inntrengere. I bysentrum nner ere av disse arkitektoniske
minnesmerkene. Deriblant nner du forsvartårnet,Torre de los Molinos, som byen har sitt
navn etter. Les mer om Torremolinos

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

http://www.leiebilispania.no/torremolinos/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/
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Estepona

Estepona er en liten idyllisk ferieby med ca 50.000 innbyggere. Som de andre små og store
byene langs malagakysten, er hovednæringen turisme. Estepona har virkelig en andalusisk
sjel og atmosfære. Byen og den umiddelbare nærhet har utrolig mye å tilby for dem som vil
feriere i dette området. Her nner du otte strender og mange aktivitetsmuligheter. Både
windsur ng og kiting er begge veldig populære aktiviteter, og du kan spille golf på gode
baner. 

For dere som liker fotturer eller sykkelturer er det ott oppmerkede traseer for dette
formål. Inne i byen nner du mange koselige tapasbarer hvor du kan nyte både god mat og
drikke. Estepona har også mye kultur å by på .Her har de godt bevarte arkeologiske
utgravinger. Du kan besøke fyret og ne museeum. Dessuten er dette området verter for
to ulike filmfestivaler hvert år. Les mer om Estepona 

Malaga Provinsen | Reiseguide for Malaga Provinsen i Spania

http://www.leiebilispania.no/estepona/
http://www.leiebilispania.no/malaga
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