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Waar ligt Mijas Costa?

Mijas Costa ligt in het centrum van de Costa del Sol in het zuiden van Spanje en strekt zich uit over 12

kilometer langs de mediterrane kust van Cabopino in Marbella in het westen naar Fuengirola in het

Oosten.

Informatie over Mijas Costa

Mijas Costa is één van de grootste resorts van de Costa del Sol en is de thuisbasis van enkele van de meest

populaire locaties om onroerend goed te kopen in Zuid Spanje. Onderstaande ontwikkelingen, bekend als

urbanizaciones in het Spaans, vind je in Mijas Costa:

Calahonda – de grootste woonwijk in Mijas Costa en op zichzelf is het al bijna een resort. Calahonda is erg

populair onder vakantiegangers en buitenlandse inwoners. Het strekt zich uit van de kust (het strand heeft

de Blauwe Vlag status) tot hoog in de heuvels, ten noorden van de tolweg AP-7. Een breed scala aan

vastgoed is beschikbaar, van studio appartementen tot luxe villa’s. Veel huizen hebben uitzicht op zee.

Winkels vind je veelal langs de A-7, waaronder diverse supermarkten, banken en restaurants. Je vind er

ook de La Siesta Golf Club en Club del Sol tennisclub.

Riviera del Sol en de Miraflores – deze twee gebieden zijn, net als Calahonda, erg populair onder de

buitenlandse bevolking en toeristen. Vastgoed in Riviera del Sol bestaat veelal uit appartementen en

herenhuizen, terwijl Miraflores diverse hoogwaardige gezinshuizen en villa ontwikkelingen heeft. Er is een

selectie van kleine winkels, bars en restaurants in de buurt van de A-7. Miraflores Golf en El Oceano Beach

Club and Hotel zijn hier ook te vinden.

La Cala de Mijas – dit kleine stadje is het centrum voor (administratieve) diensten van Mijas Costa. La

Cala, ooit een klein vissersdorpje, is inmiddels uitgegroeid tot een populaire plek om te wonen en het

heeft ongeveer 4,000 inwoners. Het beschikt over scholen, medische centra, een scala aan winkels en

restaurants, en de beste stranden in dit deel van de Costa del Sol.

Diverse vastgoed eigendommen zijn beschikbaar, van traditionele dorpshuizen en woningen aan het

strand tot moderne penthouse appartementen. Er zijn momenteel ten het noorden van het stadscentrum

enkele nieuwe ontwikkelingen gaande, waaronder Casa Banderas (appartementen), La Valvega

(herenhuizen) en Pueblo la Noria (herenhuizen en villa’s). La Cala ligt op korte afstand van enkele van de

beste golfbanen van de Costa del Sol, waaronder Calanova Golf Club en de drie banen in La Cala Golf

Resort.

El Chaparral en Las Farolas – de woonwijken tussen La Cala de Mijas en Fuengirola zijn kleiner dan de rest

van Mijas Costa. De twee grootste zijn El Chaparral, een gebied met voornamelijk villa‘s en de El Chaparral

Golf Club, en Las Farolas, gelegen in de buurt van de vuurtoren met dorpshuizen en kleine villa‘s. Diensten

zijn beperkt, hoewel La Cala en Fuengirola op korte afstand liggen.
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Hoe groot is het?

Mijas Costa is onderdeel van de gemeente Mijas, één van de grootste in de provincie. Mijas Costa strekt

zich uit over een afstand van 12km langs de kust tussen Marbella en Fuengirola.

Wat is het inwoneraantal van Mijas Costa?

Ongeveer de helft van de bevolking van Mijas (86,700) woont in Mijas Costa.

Hoeveel mensen van buitenlandse afkomst wonen er in Mijas Costa?

Mijas Costa is één van de meest populaire plaatsen om te wonen in Spanje en heeft een grote

buitenlandse populatie. Er wonen meer dan 31.500 buitenlanders in de gemeente Mijas, waarvan de

meerderheid in Mijas Costa woont. Britse staatsburgers vormen meer dan een derde van de totale

buitenlandse bevolking.

Hoe is het weer in Mijas Costa?

Net als de rest van de Costa del Sol behoort het weer in Mijas Costa tot een van de beste in Europa. Er zijn

meer dan 320 dagen zon per jaar en de gemiddelde temperatuur is 18 graden.

Hoe kan ik Mijas Costa bereiken?

Mijas Costa is heel eenvoudig te bereiken. De snelweg A-7 loopt direct langs Mijas Costa en de

belangrijkste residentiële gebieden hebben makkelijk en snel toegang tot deze weg. De tolweg AP-7 tol

heeft een afslag bij Calahonda op het gedeelte tussen Marbella en Fuengirola.

Hoe ver is het van Mijas Costa naar het vliegveld van Malaga?

Malaga Airport ligt op 35km afstand van Mijas Costa (La Cala), een reis die met de auto minder dan 30

minuten duurt.

Hoe ver is het van Mijas Costa naar het vliegveld van Gibraltar?

Als je vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Mijas Costa reist, kan je als alternatief ook vliegen op Gibraltar

Airport in plaats van Malaga Airport. La Cala ligt op 96km afstand van de luchthaven van Gibraltar,

ongeveer een uur en 10 minuten met de auto. Hou rekening met extra reistijd voor het passeren van de

grens tussen Gibraltar en Spanje.

Hoe ver is het van Mijas Costa naar Marbella?

Marbella ligt op 28km van La Cala en het duurt ongeveer 15 minuten om er te komen.

Openbaar vervoer in Mijas Costa

Er rijdt regelmatig een bus (ongeveer om de 30 minuten) tussen Marbella en Fuengirola. De bus stopt op

verschillende plekken langs Mijas Costa.

Wat zijn de belangrijkste bezienswaardigheden van Mijas Costa?

De voordelen van Mijas Costa zijn de rustige residentiële wijken binnen handbereik van de drukke resorts

van Marbella en Fuengirola; uitstekende diensten en faciliteiten; en een goed aanbod van huizen die vaak

beter betaalbaar zijn dan in het nabijgelegen Marbella. Mijas Costa staat bekend als een gezinsvriendelijke

plek om op vakantie te gaan of om te wonen.
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Een van de belangrijkste hoogtepunten van het jaar in Mijas Costa is de beurs in La Cala. Deze duurt vijf

dagen en vindt eind juli plaats. Er zijn gezinsvriendelijke festiviteiten zoals dansen, paard processies en

een kermis.

Mijas Costa heeft niet zo veel bezienswaardigheden als andere resorts aan de Costa del Sol. Echter, de

locatie – precies tussen Fuengirola en Marbella in – betekent dat het beste van de Costa del Sol op korte

afstand ligt.

Hoe zijn de stranden in Mijas Costa?

Er zijn 15 stranden in Mijas Costa en 3 daarvan hebben de Blauwe Vlag status. De stranden variëren van

lange, zandige stranden zoals die in La Cala, tot kleine kiezelstrand baaien. Een paar kleine stranden

behoren tot de rustigste van de Costa del Sol. De Mijas Costa woonwijken zijn allemaal op korte afstand

van de stranden in Marbella en Fuengirola.

Uit eten in Mijas Costa

Er is een goede keus van restaurants in Mijas Costa, met name in La Cala en Calahonda. Populaire Spaanse

locaties zijn Vinoteca Pura Cepa en El Olivo in La Cala, en Mesón de Calahonda en Acinipo in Calahonda.

Er zijn ook tal van restaurants met internationale gerechten zoals El Gusto in La Cala, El Oceano in

Miraflores en Max Beach in Riviera del Sol. Je vind hier enkele van de beste fish&chips van de Costa del

Sol, evenals verschillende goede Indiase restaurants in Mijas Costa.

Wat is een typisch gerecht uit de streek?

Net als in de andere resorts van de Costa del Sol, is gebakken vis (bekend als pescaíto) een van de meest

typische dingen om te eten in Mijas Costa. Dit wordt geserveerd in de strandbars en restaurants. Een

typisch gerecht van Mijas is de lokale salade gemaakt van aardappelen, kabeljauw, sinaasappels, uien en

olijven.

Shoppen in Mijas Costa

Je vind een ruime keus aan winkels in de grotere wijken van Mijas Costa. Calahonda en La Cala hebben

beide verschillende supermarkten, waaronder Supersol, Mercadona en Lidl. La Cala heeft een selectie van

kleine winkels en de wekelijkse markt vindt plaats op woensdag. Banken en andere winkels zoals

apotheken, kiosken en drogisterijen zijn ook te vinden in La Cala en Calahonda. De winkelcentra van La

Cañada (Marbella) en Miramar (Fuengirola) liggen op een korte afstand rijden. De Decathlon, Dunnes

Stores en Iceland winkels bevinden zich ook in Fuengirola.
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