Waar ligt de Costa del Sol?
De Costa del Sol is de naam die is gegeven aan de Middellandse Zee in Zuid-Spanje tussen Sotogrande in
het westen, en Nerja in het Oosten. De Costa del Sol vormt het zuidelijke gedeelte van de regio Andalusië.
Malaga is de hoofdstad.
Informatie over de Costa del Sol
De Costa del Sol, bezaaid met tal van bekende resorts, is een van de meest populaire plekken in Spanje
om vakantie te vieren, evenals een van Europa’s favoriete plekken om naartoe te verhuizen. Kenmerkend
aspecten zijn het heerlijke klimaat het hele jaar door, de prachtige stranden van de Costa del Sol, veel te
doen en te zien, geweldige communicatie en veel betaalbare huizen.
In het algemeen kun je de Costa del Sol verdelen in drie gebieden:
Westelijke Costa del Sol: gelegen tussen Sotogrande en Marbella. Het gebied omvat de resorts van
Manilva, Estepona en Marbella, evenals de kleine stad San Pedro en de witte dorpjes Benahavis, Casares
Istán, en Ojén. Het westelijke gedeelte van de Costa del Sol is de thuisbasis van enkele luxueuze resorts
en de duurste vastgoed eigendommen – Marbella Golden Mile, Puerto Banus en La Zagaleta landgoed
bevinden zich allen hier.
Centraal Costa del Sol: dit gedeelte is het meest ontwikkelt en ligt tussen Marbella en Malaga. Hier vind
je de populaire resorts van Mijas Costa, Fuengirola, Benalmadena en Torremolinos, de plek waar in de
jaren ‘60 massatoerisme aan de Costa del Sol begon.
Oostelijke Costa del Sol: Gelegen tussen Malaga en Nerja. Dit gebied is minder bekend en is daardoor
stiller en minder ontwikkelt. Populaire resorts aan de Oostelijke Costa del Sol zijn Torre del Mar, Torrox
en Nerja.
Hoe groot is het?
De Costa del Sol strekt zich langs de Middellandse kust uit over zo‘n 150km, alhoewel het niet erg breed
is. Hoge bergketens langs grote delen van de kust hebben nieuwe ontwikkelingen landinwaarts beperkt.
Wat is het inwoneraantal van de Costa del Sol?
Het officiële aantal inwoners van de Costa del Sol is meer dan 1 miljoen. Istán is met slechts 1,700
inwoners de kleinste van de 11 gemeenten die deel uitmaken van de Costa del Sol. Marbella is het grootste
resort met een officieel inwoneraantal van bijna 140,000 mensen. Malaga heeft ongeveer 568,000
inwoners.
Hoeveel mensen van buitenlandse afkomst wonen er in de Costa del Sol?
Officieel wonen er bijna 300.000 buitenlanders aan de Costa del Sol, ongeveer 18% van de bevolking. In
sommige resorts, zoals Mijas en Marbella, is bijna de helft van de inwoners van buitenlandse komaf.
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Tweederde van de buitenlandse inwoners van de Costa del Sol zijn Europees, terwijl Britse staatsburgers
de grootste groep vormen – meer dan 75,000 Britten zijn gevestigd in de Costa del Sol.
Hoe is het weer in de Costa del Sol?
Het weer is één van de grootste aantrekkingskrachten van de Costa del Sol. Er zijn 320 dagen zon per jaar
(en dat is gegarandeerd), er is weinig regenval en de temperaturen zijn gedurende het hele jaar
aangenaam. Het kan in de zomer erg heet zijn, want de temperatuur kan makkelijk boven de 30 graden
komen. Echter zijn de temperaturen in de winter mild; zelden komt de temperatuur onder de 16 graden
gedurende de dag.
Hoe kan ik de Costa del Sol bereiken?
Zeer eenvoudig, vooral als u vanaf een Europese stad naar de Costa del Sol reist. De luchthaven van
Malaga staat op plek 3 als het gaat om de drukste vliegvelden van het Spaanse vasteland. Malaga Airport
verwelkomt meer dan 15 miljoen passagiers per jaar.
Vanaf de luchthaven van Malaga kun je vliegen op meer dan 100 bestemmingen wereldwijd, inclusief de
grootste steden in Spanje, de meeste Europese hoofdsteden en New York (in het zomerseizoen). Er zijn
ongeveer 70 luchtvaartmaatschappijen die het hele jaar door actief zijn.
Als u in een resort aan de westelijke kant van de Costa del Sol zit, en u vliegt vanuit het Verenigd Koninkrijk,
wellicht is het dan de moeite waard om te kijken naar vluchten naar Gibraltar Airport (zie hieronder).
Hoe lang duurt de vlucht naar de Costa del Sol?
Vanaf het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk: vluchten naar de Costa del Sol duren ongeveer 2,5 á
3 uur.
Vanaf Midden-Europa: een vlucht vanuit Duitsland naar de Costa del Sol duurt minstens 3 uur.
Vanuit de VS: een vlucht van Malaga naar New York duurt 7 á 8 uur.
Hoe ver is het van de Costa del Sol naar het vliegveld van Malaga?
Afstand van Malaga Airport naar het centrum van Malaga: 8km, ongeveer 10 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Benalmadena: 10km, ongeveer 15 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Fuengirola: 24km, ongeveer 20 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Marbella: 50km, ongeveer 40 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Estepona: 80km, ongeveer 55 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Manilva: 90km, ongeveer 65 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Torrox: 65km, ongeveer 45 minuten met de auto.
Afstand van Malaga Airport naar Nerja: 70km, ongeveer 50 minuten met de auto.
Hoe ver is het van de Costa del Sol naar het vliegveld van Gibraltar?
De luchthaven van Gibraltar ligt op ongeveer 30km afstand van Manilva, 48km van Estepona en 76km van
Marbella. Hou rekening met ten minste 30 minuten extra reistijd voor het passeren van de grens tussen
Gibraltar en Spanje.
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Wat zijn de belangrijkste bezienswaardigheden van de Costa del Sol?
Er is een lange, lange lijst van bezienswaardigheden van de Costa del Sol. De stranden aan de Middellandse
Zee zijn een van de belangrijkste aantrekkingskrachten. De resorts aan de Costa del Sol bieden diverse
opties qua stranden. Voor ieder is er wat wils.

Recreatiemogelijkheden staan op plek 2. Evenals de stranden van de Costa del Sol, zijn er diverse opties
om uit te kiezen. Sportliefhebbers kunnen kiezen uit meer dan 60 golfbanen (sommige banen van de Costa
del Sol behoren tot de beste ter wereld), blauwe vlag (jachthavens), tennis en racquet clubs, evenals
talloze mogelijkheden voor het beoefenen van buitensporten zoals klimmen, wandelen, canyoning… En
natuurlijk, skiën in het nabijgelegen Sierra Nevada, op slechts 2 uur rijden van de Costa del Sol resorts.
Er zijn ook veel gezinsactiviteiten om uit te kiezen. Van safari excursies in Selwo Aventura tot het bezoeken
een van ’s werelds beste dierentuinen in Fuengirola; van het waterpretpark in Torremolinos en Mijas tot
een kabelbaan die je naar de top van een berg in Benalmádena brengt. Laten we het Tivoli World thema
park, Sealife, Mariposario (vlinderpark), muziek museum en dolfijnen spotten niet vergeten.
Naast de tal van toeristische attracties heeft de Costa del Sol ook veel te bieden voor de bewoners zelf.
Resorts hebben uitstekende medische voorzieningen, faciliteiten en scholen, waaronder ook veel
internationale scholen die kinderen de kans bieden om onderwijs te volgen in een andere taal, alsmede
Spaans.
Hoe zijn de stranden van de Costa del Sol?
De 150km lange kust heeft veel verschillende soorten stranden. Langs de Costa del Sol vind je lange
zandstranden, kiezel baaien, plekken voor naturalisten, gezinsvriendelijke stranden, populaire beachclubs
en afgelegen baaien die je waarschijnlijk helemaal voor jezelf hebt. In 2016 had de Costa del Sol in totaal
22 Blauwe Vlag stranden. Benalmadena, Fuengirola, Estepona en Mijas elk 3, terwijl Marbella er 4 had.
Welke culturele activiteiten zijn er in de Costa del Sol?
Behalve de stranden en de recreatieactiviteiten, zijn er nog veel meer dingen te doen in de Costa del Sol.
De meeste resorts hebben het hele jaar door culturele programma‘s met theater, muziek, kunst en dans.
Malaga is het cultureel centrum van Zuid-Spanje met meer dan 35 musea, waaronder het beroemde
Picasso Museum en het Pompidou Centre. De stad is ook de thuisbasis van een filharmonisch orkest,
verschillende theaters en concertzalen.
Voor activiteiten buiten de stad zijn er ook diverse opties. Zo heeft Marbella een jaarlijkse
kunsttentoonstelling en is er het zomer Starlite Festival met grote namen – Santana, Tom Jones, El Divo
en Estrella Morente hebben allen opgetreden tijdens de editie van 2016. Jazz festivals vinden plaats in
Mijas en Alhaurin de la Torre, terwijl het Nerja Festival, gehouden in de wereldberoemde grotten van het
resort, top concerten en balletten biedt.
En trouw aan de Spaanse traditie vormen de beurzen en festivals een essentieel onderdeel van het leven
aan de Costa del Sol. Elk resort, stadje en dorpje viert ten minste één groot evenement per jaar ter ere
van de lokale patroonheilige. De meest bekende festivals aan de Costa del Sol vinden plaats tijdens de
Heilige Week – de plechtige processies in Malaga, Marbella, Velez-Malaga hebben een speciale tint; de
festiviteiten ter ere van de Virgen del Carmen, de beschermheilige van vissers wordt op 16 juli met name
in alle de resorts aan de Costa del Sol gevierd; de Malaga Fair in mid-augustus, bekend als het grootste
zomerfeest van Zuid-Spanje; en de Fuengirola beurs begin oktober.
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Uit eten in de Costa del Sol
De Costa del Sol is een paradijs voor eetliefhebbers. Er zijn heel veel locaties en verschillende keukens om
in ieders voorkeur te voorzien. Er zijn letterlijk duizenden restaurants aan de Costa del Sol om uit te kiezen.
Variërend van nederige bars die traditionele tapas serveren tot gastronomische eetgelegenheden
vergelijkbaar met het beste wat New York of Londen te bieden heeft.
Qua absolute top restaurants zijn er aan de Costa del Sol maar liefst zeven die Michelin-sterren hebben.
Dat zijn vier restaurants in Marbella – Dani Garcia Restaurant in Puente Romano Hotel heeft twee sterren
– één in Malaga, één in Fuengirola en één op Finca Cortesin in Casares. Evenals de bekroonde restaurants
zijn er veel uitstekende restaurants waar u kunt dineren en genieten van het beste eten en wijn tegen
verrassend betaalbare prijzen.
Vanwege de grote buitenlandse bevolking, biedt de Costa del Sol gerechten uit de hele wereld. De Spaanse
keuken heeft echter wel de voorkeur. Dit omvat lokale gerechten zoals gebakken vis, gazpacho en
mediterrane standaard gerechten zoals paella en verse vis. Zowat alle Europese gastronomie is
vertegenwoordigd in de Costa del Sol. U vindt er tal van Britse pubs, Italiaanse eetgelegenheden, Franse
bistro’s, Zweedse restaurants, evenals de Indiase, Thaise, Mexicaanse, Perzische, Chinese en Japanse
keuken.
Shoppen in de Costa del Sol
De Costa del Sol is een geweldige winkelbestemming en u vindt hier in veel resorts een uitgebreide keuze
aan winkels en grotere winkels.
De beste winkelcentra in de Costa del Sol
Er zijn verschillende, waaronder:
La Cañada in Marbella – een van de grootste winkelcentra in Zuid-Spanje, evenals populaire winkelstraten
en winkels als Apple, FNAC, Guess en Habitat.
Miramar in Fuengirola – een van de meest populaire winkelcentra aan de Costa del Sol met een zeer ruim
aanbod van welbekende merk winkels, evenals een selectie kleinere winkeltjes.
Centro Larios in Malaga – een favoriete plek onder de lokale bevolking en toeristen. Dit winkelcentrum
heeft een Primark en Dunnes Stores. Een extra pluspunt is de locatie, namelijk naast een ander groot
winkelcentrum (Vialia).
El Ingenio in Velez-Malaga – het beste winkelcentrum aan de oostkant van de Costa del Sol met een
goede selectie winkels, een supermarkt en een bioscoop.
El Corte Inglés – het Spaanse warenhuis heeft diverse grote winkels aan de Costa del Sol, waaronder twee
in Malaga, één in Fuengirola en twee in Marbella.
Beste winkelstraten in de Costa del Sol
De beste plekken om naartoe te gaan zijn:
Calle Larios in Malaga – in de centraal gelegen straat met het aangrenzende Calle Nueva vind je veel
bekende winkels en merken.
Avenida Ricardo Soriano in Marbella – in de hoofdstraat bevinden zich veel bekende Spaanse winkels
zoals Zara, Massimo en Mango. De buurt van het oude gedeelte staat vol met kleine, unieke winkels.
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Beste luxueuze winkelplekken in de Costa del Sol
Als je jezelf wil trakteren op een luxe-aankoop, biedt Marbella de beste keuze:

Puerto Banus – na Madrid en Barcelona is dit de beste plek voor luxe winkelen in Spanje. In Puerto Banus
vind je veel van ‘s werelds bekendste mode en accessoire merken. Italiaanse, Franse en Amerikaanse
modehuizen hebben hier winkels. Dit is een geweldige winkellocatie, zelfs als je alleen maar de etalages
wil bekijken.
El Corte Inglés – dit warenhuis is ook gevestigd in Puerto Banus en is gespecialiseerd in luxemerken in alle
afdelingen, van de supermarkt tot aan de meubels.
Bezoek HIER op de website
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