Waar ligt Marbella?
Marbella ligt ten westen van de Costa del Sol, tussen Fuengirola en Estepona. Het resort is naar het zuiden
toe gericht op de Middellandse Zee, terwijl het achter zich de indrukwekkende Sierra Blanca bergen heeft,
waarvan de hoogste piek op 1200m ligt.
Informatie over Marbella
Marbella is de bekendste badplaats van de Costa del Sol en heeft een reputatie als een van de meest
glamoureuze vakantiebestemmingen in Zuid-Europa. Ontdekt door ’s werelds jet set in de jaren ‘60, staat
Marbella voor luxe en hoogwaardige ervaringen – het is niet voor niets dat enkele van Europa’s meest
hoogwaardige vastgoed hier te vinden is, evenals eersteklas golfbanen en een aantal van ’s werelds beste
Beach clubs.
Marbella strekt zich langs de kust uit over 27km en omvat de volgende gebieden:
Marbella Oost
De oostkant van Marbella is de thuisbasis van populaire ontwikkelingen zoals Cabopino (een
aantrekkelijke jachthaven), Las Chapas, Elviria, El Rosario, Los Monteros en Río Real. Allen zijn gevestigd
met gemakkelijke connecties naar het centrum van Marbella en goede voorzieningen zoals winkels en
banken, en een brede keus aan restaurants. Diverse uitstekende privéscholen zoals het English
International College en Colegio Alborán bevinden zich aan deze kant van Marbella, waar je ook
kilometerslang gezinsvriendelijke zandstranden vindt. De wereldberoemde Beach club Nikki Beach
bevindt zich hier, evenals het 5-sterren Hotel Don Carlos en Hotel Los Monteros. Hier zijn tevens enkele
van de beste golfbanen van Marbella te vinden, waaronder Marbella Golf en Country Club, en Santa Clara
Golf.
Marbella Centrum
In het centrum van Marbella vind je het historische oude gedeelte met een Moors kasteel, een doolhof
van smalle straatjes en steegjes, en verschillende mooie kerken. Het centrale Alameda park, bekleed met
heel veel Dali sculpturen, verbindt de oude stad met de strandboulevard via de Avenida del Mar. De
promenade aan zee – één van de meest populaire plekken in Marbella – loopt vanaf de Bajadilla
jachthaven in het oosten helemaal naar San Pedro in het westen, een afstand van ongeveer 15km in
totaal.
Het westen van Marbella bestaat uit boulevards met rijen bomen geflankeerd door enkele van de beste
appartementen in het centrum van Marbella. Er bevinden zich hier uitstekende faciliteiten met een breed
scala aan winkels, sportfaciliteiten, gezondheidscentra, banken en restaurants.

Marbella West/ Golden Mile
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Ten westen van de Piruli toren en de Corte Inglés winkel ligt het meest exclusieve gebied van Marbella,
bekend als de Golden Mile vanwege de reeks herenhuizen en paleisachtige woningen. Twee van de meest
bekende hotels in Marbella – Marbella Club en Puente Romano, beiden 5-sterren GL en onderdeel van de
Leading Hotels of the World – bevinden zich ook hier. Michelinster chefkok Dani García heeft twee
restaurants op de Golden Mile –Restaurante Dani García en BIBO.
Ten westen van Marbella centrum bevinden zich de exclusieve ontwikkelingen van Sierra Blanca, bekend
om de prachtige Middellandse Zee en uitzicht op de bergen, La Virginia, thuisbasis van enkele van de
mooiste huisontwikkelingen in Marbella en de Buchinger vasten kliniek.
Diverse beroemdheden en Koninklijke leden hebben huizen in dit gebied, waaronder de Saudische
Koninklijke familie (waarvan het ontwerp als inspiratie heeft gediend voor het Witte Huis), barones
Thyssen, Simon Cowell en Lord Alan Sugar, evenals verschillende bekende voetballers.
Puerto Banús
Puerto Banús heeft geen introductie nodig, aangezien het één van de meest populaire plekken van
Marbella is om te bezoeken. Het is de thuisbasis van een aantrekkelijke jachthaven waar sommige van ’s
werelds grootste privé-jachten en boten aangemeerd zijn.
Ook vind je er een lange lijst van luxe boetieks – de belangrijkste ontwerpers en haute couture namen
hebben winkels in Puerto Banús – evenals veel restaurants en bars met uitzicht op de jachthaven. Dit is
echt een plek om te zien en gezien worden. In het hoogseizoen is beroemdheden spotten een gewoonte
omdat veel bekendheden wijn drinken en dineren in Puerto Banús.
Dit is ook één van de beste plekken van nachtclubs in Marbella. Enkele van de beste Beach clubs van de
Costa del Sol bevinden zich in Puerto Banús, waaronder Ocean Club, Funky Buddha en La Sala by the Sea.
Alle bieden nachtelijke feesten evenals activiteiten overdag. Op kleine afstand van het strand vind je ook
een aantal goede discotheken en kroegen.
Nueva Andalucía
Nueva Andalucía ligt ten westen van Marbella en ten noorden van Puerto Banús. Deze populaire
ontwikkeling heeft een uitstekende selectie van villa‘s en herenhuizen, waarvan sommigen een zicht
hebben op golfbanen. Veel huizen bieden een weergaloos uitzicht op de bergen en/of zee.
Nueva Andalucía heeft uitstekende faciliteiten, zoals een klein winkelcentrum in Centro Plaza (naast de
arena voor stierenvechten), gastheer van een van de meest populaire markten van de Costa del Sol op
zaterdag. Aloha College, één van de grootste internationale scholen in Marbella, bevindt zich hier.
Sportfaciliteiten zijn uitstekend – Golf Valley heeft vijf golfbanen in en rond Nueva Andalucía en enkele
daarvan, zoals La Quinta en Las Brisas, behoren tot de beste van de Costa del Sol. De bekende Manolo
Santana Tennis Academy is hier ook te vinden.
San Pedro de Alcántara
Dit is een kleine stad ten westen van Marbella, beter bekend als simpelweg San Pedro. De stad heeft tal
van voorzieningen met een breed scala aan winkels en restaurants, goede sportfaciliteiten,
gezondheidscentra en verschillende scholen, met inbegrip van het Laude San Pedro International College.
San Pedro heeft een aantrekkelijke boulevard en twee populaire parken. De Boulevard, gelegen in het
centrum van de stad, heeft een speeltuin voor kinderen en een klein theater, terwijl het Parque de los
Tres Jardines (ten noorden) botanische tuinen met subtropische, mediterrane en Arabische tuinen heeft.
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Er zijn diverse gewilde ontwikkelingen in San Pedro. Bijvoorbeeld het hoogwaardige Guadalmina en Linda
Vista, beiden ten westen van het resort.
Hoe groot is het?
Marbella is één van de grootste resorts aan de Costa del Sol, zowel qua bevolking als oppervlak.
Wat is het inwoneraantal van Marbella?
Er wonen ongeveer 140.000 mensen in Marbella volgens officiële tellingen, alhoewel het daadwerkelijke
aantal veel hoger ligt.
Hoeveel mensen van buitenlandse afkomst wonen er in Marbella?
Bijna 34.000 buitenlanders hebben van Marbella hun thuis gemaakt. De meesten zijn Brits, gevolgd door
Duitsers en Russen.
Hoe is het weer in Marbella?
Net als de rest van de Costa del Sol bestaat het weer in Marbella uit een combinatie van zonnige dagen
met warme temperaturen. Verwacht een minimum van 320 dagen zon per jaar, aangename
wintertemperaturen en gematigde hitte in de zomer.
Hoe kan ik Marbella bereiken?
Marbella is erg goed bereikbaar. Twee snelwegen (de A-7 en de AP-7 tolweg) verbinden het resort met
Malaga in het oosten en Estepona in het westen. Er is een goede busdienst tussen de luchthaven van
Malaga en Marbella (reistijd 35 minuten) en er rijden frequent bussen naar Estepona en Fuengirola.
Hoe ver is het van Marbella naar het vliegveld van Malaga?
De afstand tussen de luchthaven van Malaga en Marbella is 48km. Het is 30 minuten rijden per auto.
Puerto Banus en San Pedro liggen iets verder (58km en 61km respectievelijk) en het duurt ongeveer 45
minuten om er met de auto te komen vanaf het vliegveld.
Hoe ver is het van Marbella naar het vliegveld van Gibraltar?
De luchthaven van Gibraltar is een goed alternatief voor vluchten van de Costa del Sol naar het Verenigd
Koninkrijk. Het ligt op 77km afstand en het duurt iets minder dan een uur om er met de auto te komen,
maar hou rekening met extra tijd voor het passeren van de grens tussen Spanje en Gibraltar.
Hoe ver is het van Marbella naar Malaga?
Malaga ligt op 60km afstand – 45 minuten met de auto of 1 uur met de bus.
Wat zijn de belangrijkste bezienswaardigheden van Marbella?
Er zijn tal van bezienswaardigheden in Marbella. Bovenaan de lijst zijn de stranden (zie hieronder), gevolgd
door de culturele en gastronomische scène van het resort. Marbella heeft diverse noemenswaardige
musea, evenals een aantal interessante monumenten. Niet te vergeten de lange lijst van outdoor
activiteiten, zowel in het water als erbuiten. Marbella ligt ook binnen handbereik van andere attracties
aan de Costa del Sol zoals Selwo Aventura safaripark in het nabijgelegen Estepona, en Fuengirola Zoo.
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Hoe zijn de stranden in Marbella?
Er zijn in totaal 23 stranden in Marbella, die zich uitstrekken langs de 27km lange kustlijn van San Pedro
in het westen tot Cabopino in het oosten. In 2016 had het resort zes stranden met een Blauwe Vlag status.
Bijna alle stranden beschikken over goede faciliteiten, parkeerplekken en reddingsdiensten van Pasen tot
eind September.
Misschien is de keuze die je hebt het beste aan de stranden in Marbella. Er is langs de kust werkelijk waar
voor ieder wat wils. Kies uit het gezinsvriendelijke strand in Elviria met ondiepe wateren en veel
strandbars en restaurants; strand activiteiten op Funny Beach (net buiten Marbella richting het oosten)
of op het strand van Puente Romano in de Golden Mile; feesten in Ocean Club in Puerto Banús en Nikki
Beach; rusten op de stranden van Marbella gelegen tussen Puente Romano en Puerto Banús; en de chique
Beach clubs gelegen bij hotels in Marbella, waaronder Puente Romano, Marbella Club en Los Monteros.
Cabopino heeft aan naaktstrand, voor degenen die van puur natuur houden.
En als de 23 stranden niet genoeg zijn voor je: er zijn genoeg andere opties op kleine afstand. Estepona
heeft een paar van de rustigste stranden van de Costa del Sol, en iets verder naar het westen toe (in Tarifa)
zijn er een aantal van Europa‘s beste kitesurf stranden.
Wat is er te doen in Marbella?
Behalve het strand heeft Marbella ook veel andere dingen te bieden. De musea van het resort – het
Museum of Engraving, het Bonsai Museum en het Museum Ralli – zijn alle de moeite waard om te
bezoeken, evenals de Romeinse ruïnes. Dit omvat de Roman Villa in Puerto Banús met haar prachtige
mozaïeken, en de Roman Basilica in San Pedro.
Een must-see is het oude gedeelte van Marbella, waar je nog de traditionele Andalusische architectuur
terug kunt zien in de mooie pleinen en smalle straatjes die in al die eeuwen nauwelijks zijn veranderd.
Hoogtepunten in de oude stad is het Orange Square plein met het mooie stadhuis, en de muren van het
Moorse kasteel. Er zijn veel bars en restaurants in het oude deel van Marbella, evenals een ruime keuze
aan boetieks en speciaalzaken. Neem ook een bezoekje aan de traditionele speelgoedwinkels en de
olijfolie winkel (waar je kunt proeven voordat je iets koopt). Naast een bezoekje aan het oude
stadsgedeelte, zijn er veel meer dingen te doen in Marbella. Bijvoorbeeld de Dali sculpturen in Avenida
del Mar, waar je de typisch Catalaanse surrealistische stijl vind.
Het hele jaar door zon in combinatie met adembenemende landschappen zorgen ervoor dat Marbella een
fantastische locatie is voor outdoor activiteiten. Enkele van de beste golfbanen van de Costa del Sol liggen
binnen handbereik – kies uit de 15 banen in de directe omgeving, met veel andere golfbanen een klein
stukje verderop. Er zijn goede tennis en paddel (racketsport vergelijkbaar met tennis) faciliteiten.
Watersport fans kunnen zich uitleven met de volgende activiteiten: zeilen, kajakken, roeien en vissen.
Voor watersporten met een adrenaline kick kun je flyboarden of waterskiën aan de Middellandse Zee of
in het natuurlijke meer van Las Medranas.
Er zijn in Marbella ook geweldige routes om te wandelen en trekken. De Sierra Blanca bergen, een stukje
achter de resorts gelegen, biedt tal van wandelroutes voor alle leeftijden en capaciteiten. Je kunt hier ook
klimmen en abseilen. Verschillende bedrijven organiseren paardrijden en mountainbiken in de bergen van
Marbella.

Welke culturele activiteiten zijn er in Marbella?
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Marbella heeft het hele jaar door een culturele agenda die het beste van de Spaanse cultuur combineert
met internationale evenementen georganiseerd door de buitenlandse bevolking. In de zomer is het
Starlite Festival één van de grootste gebeurtenissen in Marbella. Een maand waarin er concerten
plaatsvinden van ’s werelds grootste namen in de muziek. Marbella theater heeft het hele jaar door ook
veel voorstellingen. In augustus organiseert Marbella haar jaarlijkse Art Fair, waar kunstgalerijen van over
de hele wereld werk van internationale top kunstenaars exposeren.
Marbella staat ook bekend om zijn beurzen en festiviteiten. De belangrijkste vieringen vinden plaats in
juni, namelijk voor San Bernabé (de beschermheilige van Marbella). Er vinden een week lang durende
festiviteiten plaats, waaronder een pelgrimstocht, vuurwerk, concerten en een kermis. In oktober vindt
de San Pedro beurs plaats. Een ander evenement in Marbella is Kerstmis met lichtjes, muziek, en de
jaarlijkse Driekoningenoptocht door het centrum van de stad.
Uit eten in Marbella
Je hebt keuze genoeg – de vele restaurant opties in Marbella bieden heel veel keus qua gastronomie en
qua kosten. Als je van tapas houd, zal je ook veel opties hebben, en dan met name in het oude gedeelte.
Hou een oog in het zeil voor de Tapas Trail, die iedere herfst georganiseerd wordt en waarin je diverse
creatieve hapjes voorgeschoteld krijgt.
Het resort beschikt over een van de hoogste concentraties Michelinsterren van Europa – in totaal bieden
vier restaurants in Marbella dit culinaire eerbetoon: Restaurante Dani García, Skina, El Lago en Messina.
Er zijn ook diverse andere uitstekende restaurants, evenals tal van goede strand restaurants waar verse
vis, zeevruchten en gegrilde sardientjes geserveerd worden.
Als je een etentje met een internationaal tintje ziet zitten, is er een enorme keuze uit internationale bistroachtige restaurants zoals Alinda en The Orange Tree. Er zijn ook keuken-specifieke opties zoals Thaise,
Indische, Argentijnse en Italiaanse restaurants.
Wat is een typisch gerecht uit de streek?
Een van de meest typische gerechten in Marbella is gegrilde sardines (espeto de Sardiñas). De De sardines
worden, gegrild op een open vuur bij de strand restaurants, perfect gekookt en gegeten met geroosterde
paprika salade.
Shoppen in Marbella
Marbella is waarschijnlijk het beste resort van de Costa del Sol als het gaat om winkelen. In het centrum
van de stad vind je bekende merken en veel kleine gespecialiseerde winkels en boetieks. Er is ook een
voedingsmarkt. Winkelcentrum La Cañada is één van de grootste in Zuid-Spanje en heeft een breed scala
van winkels, waaronder FNAC, Apple, Guess, Habitat en Marks & Spencer. Je vind hier ook de Alcampo
hypermarkt en de Leroy Merlin bouwmarkt.
Als je op zoek bent naar luxe artikelen, dan is Puerto Banús de aangewezen plek. Hier vind je
hoogwaardige designer boetiekjes zoals Carolina Herrera, Louis Vuitton en Versace, evenals het grote
warenhuis Corte Inglés.
Bezoek HIER op de website
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