
Wat is er te doen in Marbella?

Als u op zoek gaat naar cultuur en entertainment in Marbella, vindt u galeries, bioscopen, pubs en disco’s, een uitgebreid 
uitgaansleven, golfbanen en Puerto Banus, de luxe jachthaven waar u uren kunt spenderen.

Er zijn veel dingen te doen in Marbella, zoals een wandeling van de oude stad en de vele winkelcentra voor 
degenen die de tijd winkelend willen doorbrengen.

Leuke plaatsen om te bezoeken:

De oude stad, de Santo Cristo de la Vera Cruz Kerk, Ermita del Calvario, het Bonsai Museum, Museo Ralli,
Villa Romana de Río Verde, Termas Romanas de Guadalmina, Basílica paleocristiana de Vega del Mar, Yacimiento fenicio 
de Río Real, Pecho Redondo Grotten, Nagüeles Grotten, Bajadilla strand, Fuerte strand, Fontanilla strand.

Winkelen in Marbella:

Bezoekers van Marbella hebben geen tekort aan allerlei exclusieve winkelcentra, designer boetiekjes, kunsten en ambach-
ten, cadeauwinkels en luxueus interieurzaken. Een grote meerderheid van deze winkels is te vinden rond het centrum, waar 
u ook vele cafés en restaurants vindt.

De beste winkelstraten in Marbella zijn de Avenida Ricardo Soriano en de Avenida Ramon y Cajal, een belangrijk win-
kelgebied waar u de beste winkels vindt, met bekende merken en bekende mode boetieks. Voor meer traditionele winkels 
en lokale winkels, gaat u naar de oude stad van Marbella, waar u een goede selectie van galeries, ambachtelijke winkels 
en cadeau-ideeën vindt.

Winkelen in MarbellaExclusieve commerciële centra in en rond Marbella zijn het Centro Commercial Benabola in Pu-
erto Banús, met designer winkels en modewinkels, het elegante centro commercial Marina Banús in de Avenida Ramón 
Areces, en El Corte Ingles met een aantal verdiepingen met artikelen, variërend van mode en parfums, tot meubels en 
huishoudelijke artikelen en een populaire supermarkt. Elke zaterdagochtend wordt er een straatmarkt gehouden in Nueva 
Andalucia.

Beach clubs, strandtenten Marbella:

Ocean Club - www.oceanclub.es
Nikki Beach Marbella - www.nikkibeach.com
Buddha Beach Banus - www.buddhabeachbanus.com
Victor’s Beach - www.victorsbeach.com
Mistral Beach - www.mistral-beach.com
Bora Bora Marbella - www.myloveborabora.com

Nachtleven in Marbella:

Het glinsterende nachtleven van Marbella is zonder twijfel uitstekend en zeer verschillend van de rest van de ook zeer 
drukke badplaatsen langs de Costa del Sol. Begin de avond met een ontspannen wandeling langs de boulevard, met veel 
chique cafes, bars en internationale restaurants of de charmante oude binnenstad van Marbella met vele tapasbars in 
witgekalkte steegjes en pleinen.

Puerto Banus is relatief rustig tijdens de wintermaanden, maar bruist van het nachtleven in het hoogseizoen.
Andere hotspots langs de boulevard en in Puerto Banús zijn de Buddha Beach, Charleys, Desvan, Dreamers Night Club, 
Glam, Linekers Bar, News Cafe, Olivia Valere, Polo House, Portside Bar, Seven, Studio 10 Tibu, Vanity Marbella, lola 
Lounge, Oh Marbella en de Mansion Club.



Puerto Banus  (9 KM van het appartement)

Puerto Banús is de mooie jachthaven net ten westen van Marbella.
Houdt u van luxe en overvloed...

De jachthaven van Puerto Banús, net ten westen van Marbella, is 
ontwikkeld in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw op een 
bijzonder mooie plek in Marbella, door een plaatselijke projectont-
wikkelaar Jose Banús. De prachtige opzet, samen met de onder-
scheidende stijl, en bovendien in een heerlijk klimaat, heeft gemaakt 
dat dit een plek is geworden van de internationale Jet Set. Al vele 
jaren is Puerto Banus, vooral in de zomer, de speeltuin voor de rij-
kere onder ons en de plek om te zien en gezien te worden.

Jachthaven - Puerto Banús, Marbella
Puerto Banús is een gebied voor mensen die zich een luxueuze le-
vensstijl, exclusieve winkels en luxe ontspanning aan de Costa del 
Sol kunnen veroorloven. Vandaar dat u in de jachthaven en het om-
liggende gebied in overvloed designer boetieks en en luxe restau-
rants vindt. Weelderig, spectaculair, extravagant en kostbaar zijn 
enkele van de synoniemen die van toepassing zijn op de glamou-
reuze feesten en partijen en het nachtleven in illustere locaties zoals 
het Marbella Club Hotel of Olivia Valere.

Dingen om te doen in Puerto Banús
U vindt in Puerto Banús een breed scala aan restaurants, terrassen 
en cafés voor alle smaken. ‘s Nachts verandert de plaats in een 
glinsterende ontmoetingsplaats voor beroemdheden. De jachthaven 
zelf geeft onderdak aan enkele van de meest schitterende jachten en 
in de straten ziet u de meest luxe auto’s. Voor wat betreft vrijetijds-
besteding is Puerto Banus de thuisbasis van een Aquarium en een 
bioscoop met Engelstalige films.

Winkelen in Puerto Banús
Het meest populaire tijdverdrijf in Puerto Banús is waarschijnlijk het 
winkelen in geselecteerde en trendy winkels. U vindt er bekende 
designer merken zoals van Gianni Versace, Hermes, Ralph Lauren 
en DKNY. Veel boetieks verkopen ook kleding van verschillende ont-
werpers onder één dak zoals Mic Mac - Armani, Cerruti, Kenzo, 
Royal House - Valentino, Christian Dior, Pierre Cardin, en Ekseption 
- Prada, Gucci en Dolce & Gabbana.
Voor de gemiddelde toerist zijn dergelijke merken onbetaalbaar, 
echter u vindt ook wat meer betaalbare winkels in het nieuwe win-
kelcentrum Marina Banús en in El Corte Ingles.

Uitgaan in Puerto Banús
In Puerto Banús en in Marbella vindt u de meest geselecteerde en 
luxe beach clubs en discotheken. Beach clubs: Suite del Mar, Buddha 
Beach, Nikki Beach, Puro Beach, Ocean Club Marbella. Discothe-
ken: Astral, Babylon, Dreamers Disco, Bambina, Clave Latina, La 
Llave, Vanity, Rock Club.

Uit eten in Puerto Banús
U vindt in Puerto Banús een volledige selectie van restaurants: ro-
mantische restaurants, internationale keuken (Thaise keuken, Chi-
nees, Italiaans ...), typisch Spaanse restaurantjes ... Restaurants in 
Puerto Banus zijn er overigens voor alle budgetten.



San Pedro de Alcantara
(6 KM van het appartement) 

San Pedro de Alcantara maakt deel uit van Marbella en ligt 
direkt naast Puerto Banus. Het is een rustig stadje gelegen 
aan de kust in Andalusie Zuid Spanje met in het centrum een 
mooi plein met volop terrassen en restaurantjes. De stranden 
aan de Costa del Sol zijn prachtig en zo ook in San Pedro 
de Alcantara, u vindt hier prachtige stranden in en rondom 
San Pedro. Op de met palmen begroeide stranden vind je 
volop chiringuitos maar ook de hippe clubs zoals bijvoor-
beeld Beach Club Bora Bora. San Pedro is een goed alterna-
tief voor het  op korte rij afstand gelegen drukkere mondaine 
Marbella. Er zijn vele golfbanen in en rondom San Pedro de 
Alcantara. 

Estepona  (18 KM van het appartement)

Het mooiste plekje van Estepona en misschien zelfs wel van 
de Costa del Sol is de Sierra Bermeja, een roodachtig ge-
bergte waarvandaan je uit kunt kijken over de hele omge-
ving en onderaan de berg over een klein, schilderachtig 
vissersdorpje. Vanaf Estepona gaat er een prachtige wan-
delroute van ongeveer een dag helemaal tot aan de top
( 1500 m ). Een prachtig natuurgebied, en zeer de moeite 
waard! Het oude centrum van Estepona is ook de moeite 
waard om een kijkje te gaan nemen. In het oude centrum 
bevinden zich ook een aantal typisch Spaanse en ontzettend 
leuke tapasbarretjes. Kortom, genoeg te beleven.

Marbella  (20 KM van het appartement)

Natuurlijk een van de bekendste badplaatsen aan de Costa 
del Sol, en natuurlijk erg populair bij de “jetset”. Golfers ko-
men hier prima aan hun trekken met de vele golfbanen die er 
zijn. Marbella heeft een ontzettend mooie en prestigieuze ha-
ven waar je heerlijk mensen en mooie jachten kunt kijken. Het 
is uiteraard ook leuk om lekker langs de boulevard te lopen 
en winkels te kijken! Tevens zijn er in het oude centrum een 
aantal leuke barretjes, en wat kleine bezienswaardigheden. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld het stadhuis op de “Plaza de 
los Naranjos”, het Almeda park en de Arabische muur. 

Fuengirola  (50 KM van het appartement)

Fuengirola heeft een acht kilometer lang strand met een ge-
zellige boulevard “de paseo maritimo”. Bekend is de grootste 
buitenmarkt aan de kust! “El Mercadillo” welke plaatsvindt 
op dinsdag, en waar van alles te kopen is. Fuengirola heeft 
ook een aantal erg goede restaurants, met veel verschillende 
stijlen van koken.
Tevens zijn de Stierenring ( Plaza de Torros ), het Arabische 
kasteel en de haven de moeite waard om te gaan kijken, en is 
er in het centrum op winkelgebied genoeg te vinden.



Mijas  (52 KM van het appartement)

Mijas telt in totaal vijf stadskernen. Drie zijn kustplaatsen, 
eentje ligt in Mijas Costa, en de bekendste is Mijas Pueblo en 
is een “pueblo blanco” oftewel wit dorp. Doordat het een van 
de witte dorpen is, is het een toeristische trekpleister. In het 
dorp kan je gebruik maken van een van de vele ezeltaxi’s. Erg 
leuk! Mijas wordt ook gezien als een lekker rustige kustplaats, 
zonder veel overlast van jongeren in de vakanties. Toch is al-
les er aanwezig, van supermarkten tot gezellige restaurants, 
en is het de moeite waard om eens te gaan kijken.

Benalmádena  (61 KM van het appartement)

In Benalmádena is genoeg te beleven. Wat te denken van 
een haven die al een paar keer is uitgeroepen tot een van 
de mooiste van Europa. Of de lange stranden en boulevard, 
waarover heerlijk gewandeld kan worden. Aan de boulevard 
zijn tevens eindeloos veel gezellige barretjes en restaurants 
te vinden! En langs de weg, bij Torrequebrada is “Ruta del 
Iberico” een erg lekker, en typisch Spaans. 
Castillo de Colomares oftwel het Colomareskasteel in Ben-
almádena is een unieke hommage aan Columbus. Het ge-
bouw is vooral monument en minder een echt kasteel. Dat 
maakt het er niet minder leuk om om te bezoeken.

Gibraltar  (64 KM van het appartement)

Erg toeristisch en bekend van de rots met de apen, waar-
vandaan je een schitterend uitzicht hebt over het Afrikaanse 
Atlasgebergte. Er wordt gezegd dat zolang de apen blijven, 
de Engelsen ook niet vertrekken. Leuk om naar toe te gaan 
als dagtripje vanuit een van de andere plaatsen aan de Costa 
del Sol. Ook grappig: Om bij de rots te komen moet je te voet 
een start- en landingsbaan oversteken. Tevens vind je er tradi-
tionele Engelse pubs waar je lekker wat kunt drinken of eten, 
en voor kinderen zijn de apen natuurlijk geweldig!

Málaga  (77 KM van het appartement)

Málaga is de grootste stad van Andalusië die aan de kust 
ligt, en de op een na grootste stad van heel Andalusië. De 
binnenstad is heel aantrekkelijk en heeft een erg mooi en leuk 
winkelgebied. Liefhebbers van winkelen kunnen tevens naar 
een van de grote overdekte Shoppingcentra of het grote wa-
renhuis “El Corte Inglés”. 
Ook op culinair gebied heeft Málaga genoeg te bieden. 
Rondom de vele straatjes en pleintjes bevinden zich talloze 
leuke tapas tentjes, waar je vaak goedkoop en heel goed kunt 
eten. Málaga heeft tevens een aantal leuke bezienswaardig-
heden zoals het Picasso museum, Alcazaba en de kathedraal.
Vanaf het Alcazaba ( Moors fort ) kan uit worden gekeken 
over de hele stad. Als het heel erg helder is, is het zelfs mo-
gelijk de kust van Afrika te zien.



Tarifa  (89 KM van het appartement)

Een stadje dat absoluut ook genoemd moet worden is Tarifa. 
Hiervandaan gaan dagelijks een aantal veerdiensten met als 
bestemming de Marokkaanse stad Tanger. De afstand van Ta-
rifa tot de Marokkaanse kust is slechts 14 kilometer! Tarifa is 
vooral bekend als kite- en windsurf bestemming. Sterker nog, 
voor surfers is het een van de populairste bestemmingen van 
Europa. Een andere populaire en leuke activiteit in Tarifa is 
het spotten van dolfijnen. Er is kans om er een te zien vanaf 
de kust, of ga op een van de boottochten voor meer zeker-
heid!

Nerja  (140 KM van het appartement)

Ten oosten van de stad Nerja zijn een aantal erg mooie stran-
den te vinden, van elkaar gescheiden door kliffen en rotsen. 
Net iets buiten Nerja kan een bezoekje worden gebracht aan 
de druipsteengrotten. Hier zijn veel archeologische vondsten 
gedaan en 20.000 jaar oude muurschilderingen gevonden. 
Maar vooral erg mooi om te zien! Waar Nerja bekend om 
staat, is het “balkon van Europa”. Een promenade in het Cen-
trum van de stad, bovenop een klif die een prachtig uitzicht 
biedt over de zee. Het centrum heeft een aantal leuke kerkjes, 
die de moeite van het bezichtigen zeker waard zijn.

Sevilla  (179 KM van het appartement)

Sevilla is de grootste stad en tevens ook de hoofdstad van 
Andalusië.
Of het nu de gebouwen zijn, het mooie weer, of de sfeer, 
Sevilla is geweldig! Qua bezienswaardigheden mag je de 
“Plaza España” en het paleis “Real Alcazar” absoluut niet 
missen. Het paleis heeft ook nog eens schitterende tuinen met 
metershoge palmbomen, waardoor je vooral bij goed weer 
heerlijk kunt wandelen. Naast talloze bezienswaardigheden 
is Sevilla ook bekend om de dans- en muziekstijl Flamenco. 
Erg leuk om een show te bekijken bij een bezoek aan Se-
villa. Daarnaast is de sfeer in de stad geweldig, overal vind 
je kleine straatjes met tapasbarren en leuke pleinen met ter-
rassen in de zon. 
Voor degenen die willen shoppen, Sevilla heeft meerdere 
grote warenhuizen en een levendige winkelstraat. Kortom, 
wanneer je in Andalusië bent moet je absoluut de hoofdstad 
bezoeken en de sfeer zelf ervaren!

Granada  (195 KM van het appartement)

Een ontzettend mooie stad aan de voet van de Sierra Nevada. 
Natuurlijk vooral bekend, en terecht ook, door het Alhambra. 
Het Alhambra is een gigantisch historisch paleis met over-
blijfselen van zowel de Moorse- als de katholieke cultuur. Het 
bouwwerk wordt tevens omgeven door schitterende tuinen die 
je echt gezien moet hebben!
Echter, het Alhambra is niet het enige wat te zien is in Gra-
nada. Zo is de kathedraal bijvoorbeeld een van de grootste 
ter wereld. Ook de Arabische badhuizen en de prestigieuze 
universiteit van Granada zijn erg de moeite waard.



MARKTEN in de buurt:
In vrijwel iedere stad en dorp in Andalucia vind je kleurrijke en levendige straatmarkten, een of twee keer per week.
Sommige plaatsen hebben ook regelmatig een rommelmarkt, car boot sale, antiek of kunstmarkt. In de zomer en tijdens 
feesten zijn er ook vaak avondmarkten.
De grotere plaatsen hebben een dagelijkse, overdekte markt waar verse vis, vlees, fruit en groenten verkocht worden.
De staatmarkten zijn over het algemeen zeer gevarieerd met een aanbod van fruit, groenten, kleding, bloemen en planten, 
maar ook streekproducten, seizoensartikelen en handgemaakte producten, zoals gevlochten manden en keramiek.

In de regel zijn de meeste straatmarkten en de overdekte markten geopend vanaf 9.00 of 10.00 uur tot 14.00 uur.

Maandag Marbella: feriaterrein, Torrox-Costa

Dinsdag  Fuengirola: feriaterrein nabij Los Boliches, Nerja, Salobreña, Benamocarra (Axarquía),
   Trapiche (Axarquía) boerenmarkt: Jardines del Trapiche

Woensdag La Cala de Mijas: feriaterrein, Estepona: Parque de Los Niños, Algarrobo Costa, Rincón de la Victoria,
   Alhaurín de la Torre, Benalmádena rommelmarkt, Benamargosa, Periana (Axarquía)

Donderdag Alhaurín el Grande: La Fama, Torremolinos: El Calvario, Frigiliana, Torre del Mar, Vélez-Málaga,
   San Pedro de Alcántara bij Ronda road, Mijas Costa, Benahavís, Cutar (Axarquía), Granada,  
   Calahonda: Calypso

Vrijdag  Arroyo de la Miel: naast Tivoli, Elviria: Banco Atlántico, Almuñécar, Salobreña,
   La Herradura (alleen in de zomer), Sabinillas, Almachar (Axarquía), Benahavís,
   Benalmádena: Arroyo & Plaza del Alguacil (pueblo), Cala del Moral (Axarquía),
   Puente don Manuel (Axarquía) boerenmarkt, Chiringuito Antonio

Zaterdag Nueva Andalucía: bij de bullring, Cómpeta, Caleta de Vélez, La Cala de Mijas,
   Fuengirola rommelmarkt, Alcaucín (Axarquía), Benahavís,
   Caleta de Vélez (Axarquía) N340 tegenover jachthaven, Coín, Comares (Axarquía),
   Vivero-garden center El Algarrobo (La Viñuela, Axarquía), Maro (Axarquía), Ojén Pueblo,
   Torre del Mar, 2e en 4e zaterdag vd maand bij de camping, Trapiche (Axarquía) El Trapiche bar

Zondag  Almuñécar rommelmarkt, Estepona: in de Marina, Málaga: op het jaarbeurs terrein,
   Fuengirola: nabij Parque Doña Sofía, Nerja rommelmarkt, Torremolinos rommelmarkt,
   Cártama Estación, Coín de la Trocha rommelmarkt, Benahavís,
   Alhaurín el Grande: elke 2e zondag vd maand, Granada, Iznate (Axarquía),
   Sabinillas rommelmarkt, Sotogrande arts, crafts & antique in de haven,
   Mijas Costa (urb Calypso) rommelmarkt

Cordoba  (230 KM van het appartement)

In de eerste plaats wordt Cordoba gezien als de warmste stad 
van Europa, met soms maanden lang temperaturen boven 
de 35 graden! Een echte must in Cordoba is de “Mezquita”. 
Oorspronkelijk werd het gebouwd als een Moskee, maar na 
de christelijke overname van Cordoba diende het gebouw als 
Kathedraal. Hierdoor zijn tegenwoordig zowel de Moorse als 
christelijke invloeden duidelijk te zien.
Niet alleen de mezquita is prachtig, het hele centrum is ont-
zettend oud en heel erg mooi. Niet voor niets staat het hele 
oude centrum op de wereld erfgoedlijst van UNESCO. 
Kortom, Cordoba heeft een schitterend oud centrum met ver-
schillende monumenten en bezienswaardigheden, dus als je 
de kans krijgt er een kijkje te nemen, doen!




