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Alt du trenger vite om Nerja på Costa del Sol

Nerja på Costa del Sol i SpaniaNerja på Costa del Sol i Spania. Nerja er en badeby på Costa del Sol, i regionen
Andalucia i Spania. Det er det første feriestedet vekk fra Malaga by, som ikke er dominert
av store hoteller og ligger attraktivt til ved foten av Sierra Almijara fjellene. Her tar vi for
oss alt du trenger vite om Nerja. 

Nerja, 56 km øst for Málaga, har lykkes i å hindre utviklere, slik at bykjernen kan beholde
sin landsby status. I hjerte av Nerja sentrum nner du vakre Balcón de Europa, et
palmekledd fremspring bygget på grunnlaget av et gammelt fort, med panoramautsikt over
havet flankert av honningfarvede bukter.

Byen er bygd på en åsside med ikke en altfor bratt stigning, og selve sentrum består av en
eldre del med hvite gater. Gågaten ligger øst for Balcon de Europa, og er byens naturlige
fokus og sted for estas. Ikke bli villedet av turist brosjyre beskrivelsen av Nerja som en
fiskerlandsby. 

Turisme er som det er ved alle de andre kystbyene langs Costa del Sol, byens største
industri. Det er en rolig by med et sentralt historisk område som fortsatt føles som en
landsby, og turistblandingen er ikke utelukkende nordeuropeisk, så mange spanske folk
bruker dette feriestedet for ferie sammen med franske og italienere.

Et temperert klima betyr at Nerja er et ott sted å besøke når som helst på året. Det er
mange ting å gjøre og se i og rundt Nerja. Strendene er varierte og mange med krystallklart
vann, ideelt for bading hele sommeren og til og med om vinteren med temperaturer på
rundt 20 ° C i november.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

Festivaler i Nerja

Som det er tilfelle i hele Andalucia, elsker folket i Nerja å feste og spesielt når den årlige
Nerja-festivalen (Feria de Nerja) foregår i re ville dager i oktober. Nesten alle ser ut til å ta
en friuke fra jobb og det er gatefester hele natten. Torget kommer også til byen, og er
fullpakket med mødre og døtre i tradisjonelle flamenco kjoler.

Noen av de andre større Nerja-festivaler er i februar da byen feirer karneval, i mars / april
for de tradisjonelle Semana Santa (Holy Week) feiringer, og juni for San Juan når grilling
skjer langs hele stranden. Den 16. juli er en ott dag å være i Nerja for å oppleve Virgen del
Carmen-festivalen, når en statue av Jomfru Maria blir båret gjennom byen til en skebåt,
og deretter tatt ut til sjøen. Også i juli er Festival de la Cueva når klassiske musikk konserter
finner sted i Nerja-hulene.

Hvis du er i Nerja i juleperioden er kvelden den 5. januar når Reyes Magos (Three Wise
Men) kommer til byen for å gi gaver til barna en gigantisk begivenhet.

Datoer for festivaler i NerjaDatoer for festivaler i Nerja
Tre konger – 5. januar
Karneval – februar
Semana Santa – mars / april
San Isidro – 15. mai
San Juan – 23/24 juni
Virgin del Carmen – 16. juli
Feria – Andre uke i oktober Torsdag til Sol / Måned

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

Turiskontoret i Nerja
Adresse: Calle Carmen 1, 29780, Nerja
Telefon: 95 252 15 31 Faks: 95 252 62 87 E-post: turismo@nerja.org
Åpningstider: Mandag til Søndag: 10:00 – 14:00 

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

Severdigheter i Nerja
Nerja er et populær feriested i det sørlige
Spania, med vakre strender og en vakker
hule, kjent som Cueva de Nerja, som er
vertskap for konserter om sommeren. Det
er også mange historiske severdigheter,
som kapellet Ermita de Las Angustias og
kirken El Salvadors. I gamle dager var
Nerja en liten skerlandsby, men i dag er
det det største turiststedet vi nner øst for
Malaga. 

Nerjas gamle bydel opprettholder fortsatt sin opprinnelige sjarm, hvor vi nner mange
turistattraksjoner som gjør et besøk til Nerja et must når vi besøker landsbyene på Costa del
Sol. En av de største severdighetene i Nerja er Balkong i Europa, en klippe med utsikt over
havet og omgitt av to strender. Det er en favoritt blant turister pga sin utsikt over
Middelhavet, og det ligger svært nær turistkontoret. Les mer om severdigheter i Nerja

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

Strender i Nerja
Nerja er kjent over hele Spania for sine strender,
og mange av sine bukter er ofte blant
kandidatene til de beste strendene på Costa del
Sol. Her er det mye å velge mellom, alt fra travle
sandstrender, til små rolige viker, alt i
gangavstand fra sentrum. Faktisk er det et slik at
du kan besøke en ny strand hver dag i uken hvis
du vil. 

Strendene i Nerja i Malaga provinsen er en av byens største eiendeler, det krystallklare
vannet og steinete fjærer gjør kystlinjen til et fristed for snorkling og dykking. De bratte
klippene gir en fantastisk utsikt, og selve perlen er spektakulære Balcon de Europa. Formen
på vikene betyr at vannet er roligt og strendene beskyttet mot vind. Restauranter, kiosker
og chiringuitos er spredt langs kysten, og sørger for at strendene i Nerja er godt tatt vare på.
Les mer om strender i Nerja 

Restauranter i Nerja

Med over 300 restauranter tilbyr Nerja alt fra små
koselige tapasbarer, til luksus restauranter i
verdensklasse. Som et populært turistmål både i
lavsesongen og i sommermånedene, har Nerja på
Costa del Sol et godt utvalg av restauranter å velge
mellom, alt fra strand chiringuitos til mer
luksuriøse spisesteder. Mange restauranter i Nerja
serverer fersk sjømat som blir fanget i sjøen daglig, inkludert blekksprut, samt mye paella.
Restauranter fra alle nasjonaliteter orerer i Nerja, så det bør ikke være for vanskelig å

nne noe som passer for enhver smak. Har du lyst på en veldig velsmakende paella? Prøv
Merendero La Barca eller Merendero Ayo på Burriana-stranden for deres paella. Les mer
om restauranter i Nerja

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

Uteliv i Nerja
Klar for en tur ut på byen i Nerja, og trenger
tips om hvor du skal gå for en hyggelig kveld
med venner og familie? Nerja har mange
restauranter, barer og klubber som er åpne til
tidlig om morgenen, spesielt i sommersesongen,
samt en rekke live musikksteder. Nerja tilbyr
underholdning og moro for alle aldre hele året, men det er om sommeren det når sin
høyde på grunn av den store tilstrømningen av turister og besøkende fra forskjellige deler
av Europa. Plaza de Tutti Frutti er en av de beste stedene for uteliv i Nerja. Dette betraktes
som nightspot av hele byen. Alt annet natteliv grener ut fra denne plassen. I dette området

nnes det mellom tjuefem og femti barer og nattklubber. De este turister og lokale unge
kommer hit for en god tur på byen. Noen danseklubber i Plaza krever inngangspenger,
men de fleste er gratis. I tillegg finnes det mange gode restauranter her, og nesten alle steder
har høy kvalitet, samt et rikelig utvalg av kreative drinker. Les mer om uteliv i Nerja

Leiebil i Nerja

Trenger du leiebil til ditt opphold i Nerja er det
lettest å bestille den for henting når man lander
p å 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
Nerja. 

Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på leiebil i Nerja selv ved å bruke søkeskjemaet
som du finner på denne siden. 
Les mer om leiebil i Nerja

Bli medlem av Facebook gruppen  Vi som trives på Costa del Sol

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

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

yplasstransport i Nerja 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 Nerja. 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 Nerja

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

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

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


Reisetips om Nerja på Costa del Sol

Shopping i Nerja
Klar for å svi av noen kroner i Nerja, og trenger
tips til de beste handlegatene, butikkene,
markeder og kjøpesentre? Som en av de travleste
turiststedene i nærheten av Malaga, tilbyr Nerja

otte shoppingmuligheter, både i Nerja sentrum
og i de nærliggende områdene. Markedet i Nerja
blir holdt hver tirsdag ikke langt unna Almijara
tres. Er du på jakt etter en lommebok eller en
veske i ekte skinn er utvalget i Nerjas gater stort. Nerja sentrum på Costa del Sol har et
bredt utvalg av butikker, alt fra uavhengige designerbutikker til tradisjonelle familiedrevne
slaktere, kjøpmenn og bakere. Det viktigste shoppingområdene i Nerja sentrum er rundt
Balcon De Europa, på Calle Diputacion og på Calle Pintada. Les mer om shopping i Nerja

Klima i Nerja
Klimaet i Nerja er stabilt med mange soldager
året rundt, med milde vintre og varme somre er
Nerja blitt et populært feriemål. Byen er omgitt
av de imponerende fjellene Sierra Almijara og
Tejeda, som gir stor beskyttelse mot kald luft og
regn fra nord, med den ekstra fordelen av varm
luft fra det afrikanske kontinentet, som gir et
svært temperert klima. August er den heteste
måneden i Nerja med en gjennomsnittstemperatur på 25 ° C og den kaldeste er januar ved
13 ° C med 11 daglige solskinnstimer i juli. Den våteste måneden er desember med et
gjennomsnitt på 90 mm regn. Den beste måneden til å svømme i sjøen er i august når
gjennomsnittlig sjøtemperatur er 24 ° C (75 ° F). Les mer om klima i Nerja

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa del Sol 

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