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Alt du trenger vite om Puerto Banus i Spania
Puerto Banús på Costa del Sol i Spania . Marinaen Puerto Banus i utkanten av
Marbella er kjent for sitt luksuriøse preg, med dyre forretninger, restauranter, butikker og
hyppige innslag av store lystbåter tilhørende noen av verdens rikeste. Her tar vi for oss alt
du trenger vite om Puerto Banus.
Puerto Banus er designet og bygget i 1970 av en lokal eiendomsutvikler ( José Banús ), som
en luksus marina og et shoppingkompleks. Tidligere var havnen bare en gammel spansk
fiskerlandsby med en imponerende fjellutsikt.
Idag skriker Puerto Banus glamour, og har vært det hotteste stedet for de rike og berømte
siden det åpnet i 1970 da prinsesse Grace og prins Rainier av Monaco feiret åpningen av
Middelhavets første fritidsbåt marina sammen med storheter som Aga Khan, lmregissør
Roman Polanski og Playboy sjefen Hugh Hefner.
Puerto Banus ligger i bydelen Nueva Andalucia i Marbella, 6 km vest for sentrum, like før
du kommer til den lille byen San Pedro de Alcantara. Puerto Banús er kjent som Costa del
Sol lekeplass for de rike og velstående som kommer hit for strendene, strandklubbene og
det livlige nattelivet.
Butikkene og restaurantene gjenspeiler denne dyre livsstilen, med mange designernavn
som tilbys rundt marinaen.Puerto Banus på solkysten i Spania, er en av de mest ekslusive
og populære feriedestinasjoner i Malaga provinsen.
Her tar vi for oss alt du trenger vite av reisetips om severdigheter, restauranter, uteliv,
strender, shopping, klima og mye annet i Puerto Banus.
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Severdigheter i Puerto Banús
Puerto Banus på solkysten eller Costa del Sol i
Spania, er en av de mest ekslusive og populære
feriedestinasjoner i Malaga provinsen. I tillegg
til sol, shopping, og vakre strender, nnes det et
rikt utvalg av severdigheter og aktiviteter for
hele familien. Alt fra storslagne kirker til
fantastiske naturopplevelser, Puerto Banus har
det meste. Selv om Puerto Banus er et lite sted,
kan det tilby et fantastisk utvalg av fasiliteter og
attraksjoner; Inkludert vakre strender på hver side av havnen, et myriade av restauranter og
barer, vannsport, golf, et kasino, kino og et fantastisk utvalg av eksklusive og dyre
motebutikker; Det er også et El Corte Ingles varehus her, den største varehuskjeden i
Spania. Les mer om severdigheter i Puerto Banus

Restauranter i Puerto Banús
Ut å spise i Puerto Banus og trenger tips om
gode restauranter for en herlig smaksopplevelse?
I Puerto Banus nnes det meste av hva du kan
tenke deg, alt fra små koselige tapasbarer, til dyre
luksus restauranter. Du nner alle slags
restauranter i Puerto Banus du kan forestille
deg, kinesisk, japansk, libanesisk, amerikansk,
indisk, italiensk, gresk og spansk. De este
Puerto Banus-restaurantene ligger i første linje i
Puerto Banus havnen. Steder som La Sala og Mr Noodles er noen få minutters gange unna
under broen som går mot Nueva Andalucia, den andre siden av hovedveien. Les mer om
restauranter i Puerto Banus
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Uteliv i Puerto Banús
Puerto Banus regnes som den spanske versjonen av
St Tropez, og er kjent som en av de mest luksuriøse
feriestedene i verden, og har en endeløs tilgang til
restauranter, barer, nattklubber for å holde deg
underholdt under hele oppholdet.

Marinaen som ligger på sørvestkysten av Marbella på Costa Del Sol i Spania har fått seg et
rykte som en lekeplass for de rike og berømte, kjendiser og kongelige. Flertallet av barene
ligger langs Calle Ribera og langs den andre linjen, og er åpen til sent på kvelden. Les mer
om uteliv i Puerto Banus

Strender i Puerto Banús
Som en ekte kystby i Malaga provinsen, er det
ingen mangel på vakre strender. Strendene ar alt
du kan tenke deg som vannsport sentre, lekeplasser
for barna, strandbarer, luksus strand klubber,
restauranter og hoteller. Flere av strendene har
blitt tildelt prisen Blått Flagg for sitt servicetilbud
og renslighet.

Mange av strendene har livvakter syv dager i uken fra påske til slutten av september. I
Puerto Banús på Costa del Sol i Spania nnes det tre strender: Playa Nueva Andalucia,
Playa Puerto Banus (også kjent som Playa de Levante) og Playa del Rio Verde. De tre
strendene er alle veldig forskjellige fra hverandre, så du er sikker på å nne en som passer til
din smak. Les mer om strender i Puerto Banus
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Leiebil i Puerto Banús
Trenger du leiebil til ditt opphold i Puerto Banus
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 flyplassen.

I de este tilfeller er dette rimeligere enn å bruke
små lokale leverandører i Puerto Banus. Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på
leiebil i Puerto Banus selv ved å bruke søkeskjemaet som du nner på denne siden. Les mer
om leiebil i Puerto Banus

Flyplasstransport i Puerto Banús
Flyplasstransport i Puerto Banus er mye biligere enn
i Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Puerto Banus 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 Puerto Banus. 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 Puerto Banus
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Feriebolig i Puerto Banús

På jakt etter den perfekte ferieboligen i Puerto Banús 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 Puerto Banús. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt
bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Puerto Banús
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Shopping i Puerto Banús
Puerto Banus er shopping-paradiset i Malagaprovinsen. Siden Puerto Banus tiltrekker seg
mange velstående mennesker nnes det naturlig
nok mange luksusbutikker der du kan shoppe
dyre merkeklær og det nyeste innen mote og
design. Men shopping i Puerto Banus er ikke
bare for de rike og velstående. Her nner du også
små uavhengige butikker som importerer
designerklær som passer for enhver lommebok. Her er det luksus båter og livsstil, og det
bør ikke være noen overraskelse at du også nner klasse butikker som Gucci, Fendi, Dolce
& Gabanna, listen er endeløs – alle med sin egen unnvikende, sprudlende sjarm som gjør
shopping mer som en religiøs opplevelse. Les mer om shopping i Puerto Banus

Klima i Puerto Banús
Klimaet i Puerto Banus i Malaga provinsen 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 Puerto Banus av
kjølende vinder som hindrer sommeren fra å bli for
plagsom varm.

Fjellkjeden Sierra Nevada er forøvrig “skyld” i det gode klimaet i Puerto Banus området
fordi denne stopper mesteparten av det dårlige været fra Atlanterhavet. Selv i januar kan du
forvente dagtemperatur på over 17 grader Celsius. Puerto Banus kan takke sine fjell,
Montes de Málaga, for høy vintertemperatur. Fjellene stenger nemlig for kalde
nordavinder. Les mer om klima i Puerto Banus
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