PUERTO BANUS
Het gebied
Bekend als 'speeltuin van de miljonairs', Puerto Banus is wereldberoemd om zijn prachtige luxe
jachthaven, designer boetieks, dure auto's en levendige nachtclubs.
Gelegen aan de kustweg tussen Marbella en de schilderachtige Spaanse stad San Pedro, Puerto Banus is
een jachthaven stad die wereldberoemde beroemdheden en vele welgestelde bezoekers trekt. Alhoewel
Puerto Banus in sommige opzichten zijn hoogtepunt in de glamoureuze hoogtijdagen van de jaren 1980
bereikte, heeft de jachthaven nog steeds een unieke sfeer en charme die beroemden uit alle hoeken van
de wereld trekt, vooral tijdens de zomermaanden.
Met ongeveer 900 ligplaatsen, vertoont Puerto Banus multi- miljoen euro jachten van verschillende
afmetingen binnen zijn relatief kleine jachthaven. De glamoureuze haven - side loopbrug is bezaaid met
uitstekende restaurants, cafés, bars gevuld met de lokale bevolking en toeristen die genieten van een
lekkere lunch in de zon.
Puerto Banus is een paradijs voor shoppers en heeft een aantal glamoureuze designer boetiekjes inclusief
Gucci, Versace , Dolce & Gabbana en Bvlgari evenals diverse winkelcentra en een van de grootste El Corte
Ingles warenhuizen van Spanje. Neem uw El Corte Ingles Kortingskaart bij het ontmoeten van uw Elegant
Homes Marbella agent.
Nachtleven in Puerto Banus is bekend om tegemoet te komen aan een verscheidenheid van de late nacht
feestvierders en ontploft met activiteiten in de nacht. Vooral tijdens de zomermaanden, is de haven een
bijenkorf van activiteit en losbandigheid en biedt een groot aantal bars, levendige restaurants en super
clubs zoals Dromers en Pangea.
Aangezien Puerto Banus relatief klein is in omvang, zijn woningen in dit gebied zeer populair en goede
deals zijn steeds moeilijker te vinden. Het product team van Elegant Homes Marbella werkt voortdurend
aan de uitbreiding van de portefeuille op dit gebied.
Te Doen
Puerto Banus biedt een breed scala aan leuke dingen om het hele jaar door doen. Van de hoofdstraat naar
couture winkelen tot 's middags wandelingen op de jachthaven en tapas al fresco of heerlijk dineren in de
avond. Alles wat u nodig heeft voor een comfortabel mediterrane levensstijl is echt binnen handbereik.
Golfbanen in de nabije zoals Valley Golf behoort tot enkele van de meest populaire en prachtige golfbanen
van de kust. Er zijn tal van andere sportfaciliteiten, waaronder grote sportscholen, watersporten, paddel,
tennisbanen en landwegen die populair is bij fietsers.
Genieten van een avondje in de bioscoop: De Puerto Banus bioscoop toont films in hun originele versie
en je kunt internationale filmsterren de rode loper zien lopen tijdens de jaarlijkse Marbella International
Film Festival.
____________________________________________________________________________________________________________
ELEGANT HOMES MARBELLA SL· Alcuzcuz – La Azalia 4 Blq 2A · 29679 Benahavis · Spain
info@eleganthomesmarbella.be · www.eleganthomesmarbella.be · Spain +34 951 569 340 · Belgium +32 472 055 262

De wekelijkse markt dag in Puerto Banus is ook een leuk dagje uit met familie en vrienden. Gelegen in het
gebied rond de Bull Ring, verkoopt de markt een verscheidenheid aan authentieke ¨curiosa en snuisterijen
uit Marokko en Spanje en is een van de grootste en meest populaire markten aan de Costa del Sol.
Uw geluk beproeven in de Puerto Banus Casino! Dit is een geweldige avond uit die in de nabijgelegen bars
kan worden voortgezet. Het Casino houdt ook regelmatig evenementen. feesten en ook
kunsttentoonstellingen.
Infrastructuur
Puerto Banus is gemakkelijk bereikbaar vanaf de kustweg met de auto. Als u Puerto Banus met de auto
bezoekt, zijn er een aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
Bussen verbinden de stad naar alle andere gebieden van de Costa del Sol. Het Marbella Bus Terminal biedt
diensten naar alle grote steden in Spanje.
Probeer de boot van en naar Marbella, dat is een geweldige manier om te reizen en te genieten van een
heel andere kijk op de kustlijn! Veerboten varen regelmatig van Pasen tot eind november.
Málaga luchthaven en het treinstation sluit de Costa del Sol aan met de rest van de wereld, en het kan
binnen minder dan een uur met de auto bereikt worden.
Gezondheidszorg
Zodra u besluit om in Spanje te wonen en zo uitgroeit tot een belasting betaler, heeft u recht op gratis
gezondheidszorg door middel van de National Insurance System. De medische voorzieningen in Spanje
genieten van een grote reputatie en het merendeel van de medische zorgcentra en ziekenhuizen bieden
hun diensten in het Engels en andere talen.
Europese burgers die een Europese ziekteverzekeringskaart hebben krijgen toegang tot de
gezondheidszorg als u nog geen inwoner van Spanje bent. Privé gezondheidszorg is ook beschikbaar op
zeer redelijke prijzen.
U vindt een aantal fantastische medische voorzieningen in Puerto Banus de grootste is hier te vinden, en
een aantal van de beste. Het ziekenhuis van de Costa del Sol is op slechts 15 minuten afstand.
Onderwijs
De internationale flair van Puerto Banus wordt ook weerspiegeld in de scholen, pre - scholen en
kinderdagverblijven in en rondom Puerto Banus. Naast de zeer goede Spaanse openbare scholen, vindt u
een aantal internationale particuliere scholen, waaronder Spaans, Engels , Zweedse en Duitse scholen te
vinden.
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