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Alt du trenger vite om Torremolinos i Spania

Torremolinos i SpaniaTorremolinos i Spania . Torremolinos er en av de mest populære feriestedene på Costa
del Sol, og er en strategisk ideell by å tilbringe ferien hele året. Sin nærhet til andre
turistmål som Benalmadena, Fuengirola og Malaga gjør Torremolinos til det perfekte
stedet å bo. Her tar vi for oss alt du trenger vite om Torremolinos. 

Reiselivet i Torremolinos begynte i 1950, og ble ikke veldig populært før på 1960-tallet, og
det som en gang var en liten skelandsby, er nå omgjort til et turistmål av stor betydning i
den sørlige delen av Spania. Denne byen i Malaga provinsen er fortsatt i dag et viktig
reisemål på Costa del Sol med et bredt utvalg av hoteller for alle budsjetter.

De este turister som besøker Torremolinos ankommer med y, og dette er hovedsakelig
på grunn av sin nærhet til Malaga Lufthavn som sin bare 6 km unna Torremolinos på
motorveien A-7, og på lokaltoget som forbinder flyplassen direkte til byen. I turistsesongen
samles ulike nasjonaliteter fra hele verden seg i Torremolinos på utkikk etter en litt “moro
under solen”.

Mens noen kan føle at Torremolinos har en over od av betong høyblokker, er dette
motvirket av den nylige framveksten av en rekke o entlige hager. Mer enn tusen arter av
trær har blitt plantet i byen, alt fra eksotiske magnolia og banan treet til spennende
fargerike senger av roser og asalea. I utkanten av byen, er det tre skoger med ferskvann
fjærer og grillfasiliteter, og er sterkt anbefalt.

Hvis det er moro for hele familien du ønsker, er Torremolinos vanskelig å slå med
sesongens vannaktiviteter som windsur ng, paragliding, vannski og pedalbåter. For de
som ønsker å nyte golf, har Torremolinos mye å tilby med baner som Alhaurin og
Parador.

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

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


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Strandpromenaden i Torremolinos

Strandpromenaden Paseo Maritimo i Torremolinos strekker seg øst til Playamar og vest til
La Carihuela, og fortsetter så langt som Benalmádena Marina. Turen til den gamle

skerlandsbyen La Carihuela har pen utsikt over havet og noen dramatiske
fjellformasjoner. La Carihuela er et vakkert område med pittoreske hus og bougainvillea
kledde terrasser hvor gamle menn spiller domino og drikke anis. 

Mange av de opprinnelige hyttene eksisterer fortsatt, og ikke alle har blitt omgjort til barer
eller butikker. Vandre rundt i området tidlig en morgen før turistene våker opp og se en
annen verden. Dette området er også kjent for sine gode skerestauranter og chiringuitos
(strandbarer).

Arealet El Calvario er mindre kjent for den gjennomsnittlige turist, og ligger på nordsiden
av hovedveien som skjærer gjennom Torremolinos, og tilbyr et roligere område med små
gater og barer, med en appell til de som foretrekker å være borte fra travelheten i sentrum.

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

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


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Severdigheter i Torremolinos
Som en av de første destinasjonene som ble
utviklet på Costa del Sol, gir Torremolinos deg
alle de tingene som tiltrakk seg turister på 1950
og 60-tallet: Her nnes det er otte strender
som fortsetter i en nesten ubrutt linje i titalls
kilometer, velsignet med en sommer sesong
som går fra tidlig som påske til oktober.
Torremolinos har mye for dem som er på jakt etter noen gode attraksjoner og
severdigheter. Det er ere kirker i området som er verdt et besøk. Kirken The Church of
San Carmen er dedikert til Saint Carmen, skytshelgen for sjøfolk og skere. Et annet sted å
besøke er sognekirken San Miguel Arcángel, som er bygget i neo-klassisk stil, og gir en
herlig skue mot himmelen. Les mer om severdigheter i Torremolinos

Shopping i Torremolinos
Torremolinos tilbyr noen eksepsjonelle
shoppingmuligheter, alt fra lokale spesialitet
butikker, til store kjøpesentre, og otte markeder.
Det viktigste shoppingområdet i Torremolinos er
sentrert rundt gågaten Calle San Miguel, som er
omgitt av spesielle butikker, kafeer og restauranter.
For mer tradisjonell shopping i Torremolinos på Costa del Sol, dra til det travle markedet i
El Calvario, som nner sted fra torsdag morgen og tilbyr massevis av gaveideer, sammen
med lokale råvarer og generelle markedsvarer. To av de største og mest populære
kjøpesentre i Torremolinos området er Centro Comercial Malaga Plaza og Centro
Comercial Rosaleda i nærheten Malaga. Også verdt et besøk er Corte el som ligger langs
Torremolinos Avenida Palma de Mallorca, og er en av områdets mest kjente varehus. Les
mer om shopping i Torremolinos

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

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


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Restauranter i Torremolinos
Ut å spise i Torremolinos, og trenger tips til hvo r
du skal gå med venner og familie for et måltid
som garantert vil pirre dine smakssanser?
Torremolinos på Costa del Sol har et stort utvalg
av spisesteder, fra gatekjøkken og fast food til ne
dining på eksklusive steder. Restauranter i
Torremolinos varierer i kvalitet, men det er en
god mengde av høy kvalitet restauranter i byen,
du trenger bare å vite hvor du skal gå! Du kan
velge fra et utvalg av italiensk, indisk, kinesisk, japansk og autentiske spanske restauranter i
Torremolinos å nne det du har lyst på. Det nnes også en rekke strand chiringuitos som
serverer friske salater og lette lunsjer, perfekt mens tilbringe en dag eller to på stranden. Les
mer om restauranter i Torremolinos

Uteliv i Torremolinos
Ut på byen i Torremolinos, og trenger tips til hvor
du skal gå ut med venner og familie? Torremolinos
i Malaga provinsen har beholdt sitt rykte siden
1950-tallet som en av de mest kjente uteliv
destinasjoner i Sør-Spania. Feriebyen tilbyr et godt
utvalg av otte barer, puber og diskoteker, men
også et uteliv i form av musikk og dans. Mange av
klubbene ligger rundt hovedgaten Calle San
Miguel som går gjennom midten av byen eller i området kjent som La Nogalera.
Torremolinos har også et frodig homsemiljø, og tiltrekker seg festglade mennesker fra hele
Andalucia. Les mer om uteliv i Torremolinos

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

http://www.leiebilispania.no/restauranter-torremolinos/
http://www.leiebilispania.no/uteliv-torremolinos/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

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

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

yplasstransport i Torremolinos 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 Torremolinos. 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 Torremolinos

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

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


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Feriebolig Torremolinos

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

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

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


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Strender i Torremolinos
Klar for stranden i Torremolinos, og trenger tips
til hvilken strand som er den beste for deg og din
familie? Den viktigste grunnen til å tilbringe en
dag eller faktisk hele ferien her er den store
stranden i Torremolinos, som faktisk består av

ere strender som glir over i hverandre.
Strandområdet strekker seg over syv kilometer fra
Malaga yplass til Puerto Marina, den vakre
marinaen i Benalmádena, nabobyen til Torremolinos. Selv når det blir travelt her er det
alltid god plass å slå seg ned på de ne sandstrendene, med chiringuitos (strandrestauranter
og strandbarer) som i tillegg til mat og drikke tilbyr solsenger for utleie. Les mer om
strender i Torremolinos

Klima i Torremolinos
Klimaet i Torremolinos 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 Torremolinos 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. Torremolinos kan takke sine fjell, Montes de Málaga, for høy
vintertemperatur. Fjellene stenger nemlig for kalde nordavinder. Les mer om klima i
Torremolinos

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

http://www.leiebilispania.no/strender-torremolinos/
http://www.leiebilispania.no/klima-torremolinos/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/
https://www.facebook.com/groups/511751002550865/
http://www.leiebilispania.no/torremolinos


Reisetips om Torremolinos Costa del Sol

Den Norske Skolen nær Torremolinos
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

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

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