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INLEIDING 

Deze accommodatie gids is gecreëerd naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Het doel is om 

de sector te promoten die het hardst getroffen is door de lock-down en de sluiting van de 

grenzen. Tevens is deze gids een handig hulpmiddel voor vakantiegangers, die op zoek zijn 

naar een vakantie accommodatie, waar de eigenaren Nederlands spreken. 

Deze gids geeft alleen een overzicht van vakantie accommodaties, die gesitueerd zijn in de 

provincie Málaga en waarvan de eigenaren lid zijn van de: 

 

Facebook groep: 

“Nederlanders & Vlamingen - Malaga stad en provincie” 

 

 

Om het zoeken makkelijker te maken zijn vakantie accommodaties verdeeld naar regio. De 

accommodaties die zijn opgenomen doen dit op vrijwillige basis en aan de opname zijn geen 

kosten verbonden. 

Indien u ook opgenomen wilt worden in deze gids, stuur dan een email naar Cees Cornelissen: 

contact@tulipanrelocations.com. Geef een korte beschrijving, uw licentie nummer, 

foto en link naar uw website. Deze gids zal ook gepubliceerd worden op onze pagina: 

www.tulipanmalaga.nl 

 

Veel plezier in uw toekomstig vakantie verblijf! 

 

Laatste update: 28 mei 2020 

Cees Cornelissen, Torre del Mar 

  

https://www.facebook.com/groups/NederlandersenVlamingeninMalaga/
mailto:contact@tulipanrelocations.com
http://www.tulipanmalaga.nl/
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AXARQUIA - COSTA DEL SOL  
 

Axarquía, een woord van Arabische oorsprong dat verwijst naar de positie ten oosten van een plaats, is in de 

provincie Málaga bewaard gebleven als de naam voor de meest oostelijke regio. Het gedeelte van de Penibética 

Cordillera gebergte in Málaga vormt de noordelijk grens met de provincie Granada en waarmee ook het natuurpark 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhamawordt gedeeld. De La Mamora (2069m) geldt als hoogste punt van de provincie 

Málaga. Dit gebied is perfect voor wandelroutes zelfs door riviertjes, zoals de route door de spelonk van Rio Chillar in 

Nerja. Het gebied heeft veel wijngaarden, hoewel nieuwe subtropische gewassen en de impact van toerisme ook 

economische en stedelijke veranderingen hebben veroorzaakt, vooral langs de kuststrook. Nerja is hierbij het meest 

toeristische dorp aan zee, maar wel met behoudt van de historie van het dorp. Bijna in het midden van deze regio ligt 

een stuwmeer, waar men kan genieten van watersportactiviteiten, wandelingen of lekker kunt gaan picknicken. 

In het binnenland komen we kleine witte dorpjes tegen die in hun populaire architectuur sporen van de 

aanwezigheid van moslims hebben behouden (de herovering van dit gebied was pas in de 15de eeuw voltooid). Deze 

vindt men vooral tegen het natuurpark “aangeplakt”. De woningen staan grotendeels op hellingen, waar de vrij lage 

woningen zijn aangepast aan de topografie van het terrein, met steile, kronkelige straatjes en vreemde hoekjes.  

 

1. Alcaucin 
2. Almayate Bajo 
3. Árchez 
4. Arenas 
5. Benamargosa 
6. Colmenar 

 

7. Comares 
8. Compéta 
9. Frigiliana 
10. Mondrón 
11. Nerja 
12. Rincón de Victoria 
 

13. Riogordo 
14. Torre del Mar 
15. Torrox 
16. Torrox Costa 
17. Viñuela 
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1. Alcaucin - Casa Utopia B&B 

Is gelegen in Alcaucin, op 25 minuutjes vd kust, met schitterend 
uitzicht op de Maroma berg, Sierra Tejeda natuurpark op 15 
minuten. Wij beschikken over 4 kamers, Moorse stijl, genoemd 
naar de prachtige bouwwerken Alhambra, Mezquita, Giralda en 
Alcazaba. In totaal kunnen we 11 personen accomodatie 
aanbieden. CR/MA/01265 
Voor meer info: www.casaruralutopia.com 
 

 

 

 
 

 

1. Alcaucin - Villa Amigos del Sol 
Een moderne Spaanse vakantievilla met privézwembad te huur 
voor max. 6 personen, 3 slaapkamers en 2 badkamers en een 
mega groot zonneterras met prachtig uitzicht op de bergen, 
niet ver van het meer van Viñuela. Ideaal o.a. voor gezinnen 
want volledig omheind domein. Veel resto’s in de buurt en op 
20 minuten van Torre del Mar. Ook interessant als Bike Villa. 
Website: www.villaamigosdelsol.com 
 

 

 

 
 

 

1. Alcaucin – B&B El Níspero Dulce 
Onze B&B is een oase van rust en stilte en ligt aan de rand van 
het natuurpark Sierra de Tejeda en op wandel- afstand van het 
dorpje Alcaucín. Puur genieten in de natuur op een ½ uur van 
de Costa del Sol en op 1 uur van de stad Málaga. Het is de 
perfecte plek om tot rust te komen. We hebben: 2 kamers, een 
studio en een appartement. CR/MA/00801 
Website:  www.elnisperodulce.com 
 

 

 

 
 

 

2. Almayate Bajo - Casa Valle Niza 
Ons vakantiehuis is gelegen in een private urbanisatie met 
groot gemeenschappelijk zwembad. Het huis heeft 3 
slaapkamers en 2 badkamers, een volledig uitgeruste keuken 
en lichtrijke leefruimte. Het ruime dakterras met BBQ biedt u 
prachtig zicht op de zee en de bergen. En voor uw huurwagen is 
er een private parkeerplaats bij het huis. 
Meer info:   info@logereninandalusie.com 
 

 

 

 
 

 

3. Árchez – Villa Árchez 
Even buiten het dorp Archez vind je tussen de bergen onze villa 
met vier gastenkamers met eigen badkamer. Vanuit de 
prachtige serre heb je rondom een panoramisch uitzicht over 
de bergen en de witte dorpen. Er is een prachtig zwembad met 
ligbedden, diverse terrassen met veel privacy waar je heerlijk 
kunt relaxen met zon- en schaduwplaatsen. VTAR/MA/02379 
Meer info op:   www.villa-archez.com 
 

 

 

http://www.casaruralutopia.com/
http://www.villaamigosdelsol.com/
http://www.elnisperodulce.com/
mailto:info@logereninandalusie.com
http://www.villa-archez.com/
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4. Arenas - B&B Casa Pura Vista 
De B&B is gelegen in de campo van Arenas. Onze B&B heeft 4 
mooie ruime kamers met elk hun eigen badkamer, ruim 
zonneterras en verschillende hoekjes om te relaxen. Ons ruime 
zwembad is ideaal als verkoeling en op onze ligzetels is het zalig 
vertoeven en 's avonds is onze jacuzzi een prachtige 
ontspanning met uitzicht op Torre del Mar. VTAR/MA/01745 
Meer info op:  www.casa-puravista.com 
 

 

 

 
 

 

5. Benamargosa - Casa Almendras 
Prachtige villa (10p) met adembenemende vergezichten op de 
zee en de omliggende heuvels. Landelijk gelegen tussen de 
mango en avocado velden. Volledig gerenoveerd met 4 
slaapkamers en 3 badkamers, open woonkamer met zithoek en 
eetruimte en volledig ingerichte keuken met ontbijtterras. 
Groot zwembad (8x4) met douche. CR/MA/00514 
Meer info op:   info@logereninandalusie.com 
 

 

 

 
 

 

6. Colmenar - Finca Serrato 
Finca Serrato bevindt zich middenin de bergen naast 
natuurpark Montes de Malaga. Wij hebben 2 appartementen 
en 1 kamer met badkamer ter beschikking telkens voor 2 
personen. Ideaal voor wie graag wandelt in de natuur. Kom 
genieten van de stilte en een gevoel van pure vrijheid. Ook 
jouw trouwe viervoeter is welkom! VTAR/MA/1120,1199,1200 
Meer info: www.fincaserrato.com 
 

 

 

 
 

 

6. Colmenar  - Los Barrancos 
Net buiten Colmenar ligt de wereld aan je voeten!!! Ons 
landelijk gelegen vakantiehuis is volledig vrijstaand, landelijk 
gelegen en geschikt voor maximaal 6 personen. In een klein 
half uur rijd je naar bruisend Málaga en in een paar minuten zit 
je in Colmenar, een gemoedelijk plattelandsdorp met alle 
voorzieningen.  VTAR/MA/01112 
Meer info: www.sleepeatontspanjehier.com 
 

 

 

 
 

 

6. Colmenar - Finca Maran 
Vanaf het terras van Finca Maran in Solano (Colmenar) kijk je 
op de glooiende heuvels die de Axarquía zo kenmerkend 
maken. Hellingen met olijfboomgaarden en amandelbomen die 
in elk seizoen weer een ander plaatje geven. Finca Maran heeft 
twee accommodaties die apart of gezamenlijk te huur zijn als 
vakantiewoning. CR/MA/01642 
Meer info: www.fincamaran.com 
 

 

http://www.casa-puravista.com/?fbclid=IwAR2lB_j6LIM8wzwMo3sW1IBhyY1Z4eF2ahIlcucc-RBjU0W1K3Ty_s-Ua14
mailto:info@logereninandalusie.com
http://www.fincaserrato.com/
http://www.sleepeatontspanjehier.com/
https://www.facebook.com/Fincamaran/?hc_location=ufi
http://www.fincamaran.com/
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6. Colmenar – Casa de Estrellas 
Deze op het zuiden gelegen mooie villa met een olijfboomgaard 
van 5000m2 heeft een spectaculair uitzicht over de vallei en de 
omliggende bergen.De villa is gezellig en licht ingericht. 
Er is een ruime volledig uitgeruste keuken, 3 slaapkamers en er 
zijn 2 badkamers aanwezig. De woonkamer geeft direct 
toegang tot het terrras en zwembad. CR/MA/01459 
Meer info:  website 
 

 

 

 
 

 

7. Comares - Villa Pepita 
Hippe villa te huur in Comares voor max. 10p. Fantastische 
vakantiewoning met 4 slaapkamers en 2 badkamers. Er is een 
heerlijk verwarmd zwembad, mooi aangekleed met 
zonnebedden, lounge banken, een buitendouche, parasols en 
een groot overdekt terras. Dit is een zalige plek met 
spectaculair uitzicht over het groene berglandschap.  
Meer info: www.villapepita.eu 
 

 

 

 
 

 

7. Comares – B&B Viva España 
B&B Viva España: heerlijk ontspannen in een veilige rustige 
omgeving.Kom dan gezellig naar ons, we hebben 2 kamers met 
een 2-persoonsbed en 1 kamer met 2x1-persoons bedden en 
een appartement. Ieder met hun eigen terrasje. Elke kamer 
heeft een eigen douche en toilet, föhn, handdoeken en 
handdoeken voor het zwembad. CR/MA/00638 
Meer info: www.vivaespanamalaga.com 
 

 

 

 

 

8. Competa -  Casa Roble 
Wij hebben een B & B in Competa. De B&B heeft  3 kamers van 
2 personen, 1 grote familiekamer tot 4 personen, een binnen 
zwembad en een grote buiten jacuzzi. We hebben uitzicht op 
zee en de bergen met verschillende schaduwrijke terrasjes. Wij 
verhuren tevens vakantiehuizen. VTAR/MA/01124 
Meer info: www.casaroble.net  en voor de vakantiehuizen: 
www.casarobleholidays.com 
 

 

 

 
 

 

9. Frigiliana - B&B Villa Corte Azul 
B&B Villa Corte Azul, gelegen in Andalusië, 5 minuten van zee, 
Nerja en ‘t lieflijke Frigiliana vindt u zowel in- als rondom onze 
luxe villa een oase van rust. Heerlijke luxe kamers met eigen 
badkamer, privé terras met ligbedden, lounge waar u heerlijk 
kunt ontspannen, een drankje of ijsje nuttigen en natuurlijk een 
zalig zwembad met ligbedden en parasols. CR/MA/01106 
Meer info: www.villacorteazul.nl 
 

 

https://www.micazu.nl/vakantiehuis/spanje/costa-del-sol/comares/casa-de-las-estrellas-28201/?fbclid=IwAR3-qJL2j32XYsEIIgGKqFl1cu1FDaMLssPfdHr5vXmSP4GGUJgCDRYHedw
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/spanje/costa-del-sol/comares/casa-de-las-estrellas-28201/?fbclid=IwAR3-qJL2j32XYsEIIgGKqFl1cu1FDaMLssPfdHr5vXmSP4GGUJgCDRYHedw
https://www.villapepita.eu/
http://www.vivaespanamalaga.com/
http://www.casaroble.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.casarobleholidays.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KfMYF5zRPmtuVT0JfJDkyPRGbCNmLOXE3MxYXKo7GSrDgI8gEixYubmg&h=AT1n5-b6Foshyu6FgdymWC7-nuLy1A1vuSeWhpRBRK2FEkbAc_hxV6fuF5MapUyWmxJWFYgFFaDWKULpd5Xa8WcqJiCkc0DU9UvwlqyE2JAemxBkTjEmLZFFwwIqUusu_JCO
www.villacorteazul.nl
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10. Mondrón – Villa Las Golondrinas 
Villa Las Golondrinas gelegen in de Axarquia met het warmste 
klimaat van Europa. Villa voor 6 personen met alle comfort in 
een rustige buurt op wandelafstand van winkels en bars. Geniet 
van een zalige rust op slechts 30 minuten van de kust en 15 
minuten van het meer van La Viñuela. Natuurlijk kan u ook 
genieten van het prachtige privézwembad.  VFT/MA/02169 
Alle info op: www.lasgolondrinas.be 
 

 

 

 
 

 
11. Nerja - Shangri - La Vakantiewoningen Verhuur 
Shangri-La Vakantiewoningen Verhuur: wij bieden 2 moderne 
en gezellig ingerichte vakantie appartementen en 1 vakantie 
huis waar de aandacht voor onze gasten hoog staat 
aangeschreven. (Kijk eens op Zoover). Van het begin tot het 
einde staan we graag voor u klaar om heerlijk te genieten van 
een onbezorgde vakantie. CTC-201629944 
Meer info:  www.bbshangri-la.com 

 

 

 
 

 

12. Rincon de la Victoria - Guesthouse Málaga 
Guesthouse Málaga (6p) op 1 km van het strand en 20 auto 
minuten van Málaga stad. Guesthouse nieuw gebouwd in 
zomer 2017 op de begane grond met eigen terras en zwembad, 
perfect voor golfers en strand liefhebbers. Ons guesthouse 
heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers. Geschikt voor 6 personen. 
Master bedroom met ensuite badkamer en toilet. 
Te boeken via: website  

 

 

 
 

 

13. Riogordo - B&B Casa El Algarrobo 
Onze B&B telt 5 kamers, elk met ensuite badkamer en eigen 
terrasje, en vormt de perfecte uitvalsbasis om Andalusië te 
ontdekken. Elke ochtend verwennen wij u met een uitgebreid 
ontbijt met tal van huisgemaakte producten. Het is een 
heerlijke plek voor mensen die houden van natuur, cultuur, 
lekker eten en ontspanning. 
Meer info: www.logereninandalusie.com 
 

 

 

 
 

 

13. Riogordo - Casa La Quinta 
Wij hebben een kleine 2 kamer B&B nabij Riogordo Casa La 
Quinta, gespecialiseerd in aandacht , uitzicht en good food ! 
Meer info: https://casalaquinta.business.site/ 

 

 

http://www.lasgolondrinas.be/
http://www.bbshangri-la.com/
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/spanje/andalusie/rincon-de-la-victoria/guesthouse-malaga-27868/?fbclid=IwAR0-uHkyq06CoiVGA1LzamiJCSPpRVU3Q-jgYQ--r24s9wIPrJinKpo1xbw
http://www.logereninandalusie.com/
https://casalaquinta.business.site/
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13. Riogordo - B&B Finca Gordo 
Bed & Breakfast op 30 min van zee en stad Malaga. Net buiten 
dorpje Riogordo. Ruime afstand tot andere gasten zonder de 
intimiteit te verliezen; 4 kamers met ieder eigen badkamer en 
eigen terrasje. Natuurlijk zwembad met verwarming (24 ) prima 
uitvalbasis om Andalusie te verkennen of van hier heerlijke 
wandelingen te maken. CR/MA/01851 
https://www.fincagordo.com voor een VET verblijf. 
 

 

 

 

 
 

 

14. Torre del Mar - Appartement 
Breng niets mee, alles is aanwezig in dit appartement met 
lift,en zeezicht 50 meter van strand en zee. Appartement met 
lift, woonkamer met openslaande deuren naar balkon met 
zonnescherm, stoelen en tafeltje. Compleet ingerichte keuken, 
douche, toilet en 2 slaapkamers. Er is ook een invalidenlift en 
airco/verwarming  aanwezig. VFT/MA/07782 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

15. Torrox - Casa Jonas 
Casa Jonas ligt in het hartje van Torrox Pueblo en is een statig, 
oud herenhuis (bijna 500 jaar!) dat plek biedt aan 8 personen. 
Alle voorzieningen zijn op loopafstand. Torrox is centraal 
gelegen tussen Malaga en Granada en aan de voet van de 
Sierra Almijara. Ideaal voor strand-, steden-, wandel- en 
fietstrips!. VFT/MA/28902 
Contact: PB naar John De Does 

 

 

 
 

 

16. Torrox Costa 
Wij zijn Ton de Jong en Carla den Boer en wij verhuren dit 
heerlijke 1 slaapkamer appartement geschikt voor 4 personen 
in Torrox Costa, aan het strand. Het is van alle gemakken 
voorzien. Ned tv, wifi, wasmachine, bed-en linnengoed. 
Ontvangst door de eigenaar met welkomstpakket. Groot 
gemeenschappelijk zwembad en tennisbaan. VFT/MA/32803 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

16. Torrox Costa 
Wij zijn Ton de Jong en Carla den Boer en verhuren dit 
heerlijke 1 slaapkamer appartement geschikt voor 2 personen 
in Torrox Costa, aan het strand. Het is van alle gemakken 
voorzien. Ned tv, wifi, wasmachine, bed-en linnengoed. 
Ontvangst door de eigenaar met welkomstpakket. Groot 
gemeenschappelijk zwembad en tennisbaan. VFT/MA/32802 
Meer info: website 
 

 

https://www.fincagordo.com/
http://zuidspanjezonvakantie.blogspot.com/?fbclid=IwAR3_H5DYj8bVwmv4HQwSVjweVk7POxHfPryulWy6fErsfhOpT_bs-jcZ68Q
https://www.facebook.com/john.dedoes
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/spanje/costa-del-sol/nerja/playa-penoncillo-21692/?fbclid=IwAR36Yvw7GPQC8VqnGXnlhyx5rN4t59RIWi9JvfH6uhK0-pXYaXXU2jNLIfI
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/spanje/costa-del-sol/torrox-costa/appartement-edf-cannes-5880/?fbclid=IwAR3KfMYF5zRPmtuVT0JfJDkyPRGbCNmLOXE3MxYXKo7GSrDgI8gEixYubmg
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16. Torrox Costa - Casa Likert 
Casa Likert is een vakantie appartement, gelegen aan zee, in 
een rustige urbanisatie (Torrox Beach Club op 7 km van Nerja). 
Is volledig zuidelijk gericht met groot terras (45 m²) met 
fantastisch zeezicht. Het heeft 2 slaapkamers + 2 badkamers 
met wc, ruime woonkamer, TV met Nederlandstalige zenders, 
wifi,…  Virtual Tour  VFT/MA/33923 
Voor meer info stuur een pb naar: Urbain Van Vaerenbergh 
 

 

 

 
 

 

16. Torrox Costa – Casa Neerkant 
Deze mooie woning, met prive-zwembad, is gelegen in een 
rustige straat nabij winkels en restaurants. Het huis met 3 
slaapkamers  is gelijkvloers en heeft tevens een mooie ruime 
woonkamer welke direct in verbinding staat met het terras. De 
woning heeft airco in hoofdslaapkamer en salon. De andere 
twee slaapkamer zijn op de schaduwkant gelegen.  
RTA:CR/MA/00800 Meer info:  website 
 

 

 

 
 

 

16. Torrox Costa – Cita al Sol 
Gelijkvloers villa met grote tuin, garage en privé zwembad, 
twee terrassen met tuinmeubelen. Een volledig ingerichte 
keuken, salon en eetkamer met grote schuiframen naar het 
terras en zwembad, ruime badkamer met bad en douche en 
drie grote slaapkamers . Op wandelafstand (800 m) van de zee 
en gelegen op een rustige urbanistie.  
Meer info:  website 
 

 

 

 
 

 

17. Viñuela - Casa Niwiro 
Casa Niwiro is een villa met privé zwembad en heeft een 
prachtig vrij uitzicht over het meer van Vinuela en de bergen 
van de Sierra de Tejeda. De villa met 2 separate woningen (1-4 
personen) is gelegen tegen een berghelling niet ver van het 
witte dorpje Los Romanes en staat midden in een prachtige 
natuur. 
Meer info:  www.casaniwiro.nl 

 

 

 

 
 

 

17. Viñuela - Casira 
Deze villa (6p) & 2 studio's liggen midden in de campo van 
Viñuela. Amper 600 meter van de hoofdweg en toch midden in 
de natuur waar je alle rust en privacy ervaart. Alle 
accommodaties beschikken over alle comfort met daarnaast 
ook zwembad, buitendouche, buiten-bar, BBQ, petanquebaan, 
badminton -en volleybalplein. CR/MA/01466 
Meer info: www.casira.be  
 

 

http://www.nerjavirtualtours.com/vt/tbc306/tour.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012565022503
https://www.holidayandaluz.com/property/familiewoning-in-torrox-costa/
https://www.amberes-vakantiehuizen.be/huis/cita-al-sol/
http://www.casaniwiro.nl/
http://www.casira.be/
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17. Viñuela - Villa Casa Hollandia 
Villa Casa Hollandia (2-6p) is gelegen in een prachtige 
inspirerende omgeving.  Met uitzicht op het meer van La 
Viñuela en aan de andere zijde zee zicht. Er is een privé 
zwembad met zonnebedden. Het leven hier is nog relaxed en 
mensen hebben geen haast, een heerlijke omgeving om even 
helemaal tot rust te kunnen komen. CR/MA/00708 
Meer info: www.casahollandia.com. 
 

http://www.casahollandia.com/
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ANTEQUERA 

De regio Antequera, een land van vlakke en glooiende velden bezaaid met heuvels, biedt 

reizigers, een vruchtbaar landschap; een landschap met monumenten. Monumenten van 

mensen; hunebedden en barokke kerken die deel uitmaken van het Andalusische historische 

erfgoed. Maar natuurlijke ook de natuurmonumenten, zoals Fuente de Piedra als een 

toevluchtsoord voor flamingo's  en de spectaculaire en mysterieuze rotspartijen van 

natuurpark Sierra del Torcal, die door water en wind zijn gevormd sinds de berg uit de bodem 

van de zee tevoorschijn kwam. 

De plek Desfiladero de los Gaitanes is een van de meest spectaculaire plekken in het zuiden 

van Spanje en de afmetingen van deze kloof laten iedereen die het bezoekt met open mond 

achter. Het is ook wel bekend als de Chorro-kloof, deze kloof, gevormd door de rivier de 

Guadalhorce, bereikt een hoogte van 300 meter en een breedte die op bepaalde plekken niet 

meer is dan 10 meter. Maar wat het meest bekend is aan deze plek, is dat aan de wanden van 

de kloof de Caminito del Rey is bevestigd, een loopbrug die op grote hoogte door de kloof 

loopt. 

Voorbij Antequera, van Campillos tot Teba en van Ardales tot Bobadilla, worden de rivieren 

meren en worden de heuvels bezet door kastelen en forten, die natuur en geschiedenis 

verenigen.  Aan dit alles moeten we niet vergeten de grote monumentale, artistieke en 

archeologische rijkdom van de stad Antequera toevoegen, met verscheidene nationale 

monumenten zoals de Royal Collegiate Church of Santa María la Mayor. 

 

1. Casabermeja 
 

2. Villanueva de la Conceptión 
 

 

 

2 

1 
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1. Casabermeja - B&B Finca La Meica 
Onze stijlvol ingerichte finca, gelegen op een terrein van net 
geen 5 hectaren met olijfbomen en amandelbomen, kunnen 
wij gasten ontvangen in onze 5 gastenkamers en in onze 
vakantiewoning Casa La Meica met 3 kamers. De finca is een 
ideale locatie voor het organiseren van retreats en lifestyle 
vakanties voor kleine groepen. VTAR/MA/3003 
Meer info: www.finca-la-meica.com/  
 

 

 

 
 

 

2. Villanueva de la Concepción - B&B Finca Amorosa 
Deze boerderij ligt op een prachtig stuk grond van 5 hectare 
met olijf- en amandelbomen en verschillende fruitbomen en 
biedt vijf kamers met eigen badkamer, zwembad en een groot 
terras met uitzicht op het prachtige vruchtbare platteland.  
Het pand heeft een zwembad van 9m x 4,5m en een terras bij 
het zwembad.  CR/MA/00474 
Meer info: www.finca-amorosa.es 
 

 

 

 
 

 

2. Villanueva de la Concepción – B&B Nuestro Cielo 
Nuestro Cielo is een prachtig landhuis gelegen op een rustige 
locatie, met een spectaculair uitzicht op het natuurpark “El 
Torcal“. Ons huis bestaat uit 4 gastenkamers met ieder zijn 
apart terrasje, douche en toilet. Op de kamers zijn 
handdoeken, shampoo, douchegel en handdoeken voor aan 
het zwembad voorradig.  CR/MA/00557 
Meer info: www.nuestrocielo.be 
 

  

http://www.finca-la-meica.com/
http://www.finca-amorosa.es/
http://www.nuestrocielo.be/
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VALLE DEL GUADALHORCE 
 

Deze regio ligt in het westen van Malaga en is genoemd naar de vallei van de rivier de Guadalhorce bij de ingang 

van de stad. Het is gelegen in een bevoorrechte enclave, vlakbij de hoofdstad, de Costa del Sol, het Nationaal Park 

Sierra de las Nieves, de kloof Los Gaitanes en de stuwmeren El Chorro, evenals de bergketens van Malaga.  

De Valle del Guadalhorce, wordt beschouwd als een belangrijke vallei van de provincie Malaga. Een vruchtbare 

vallei met boomgaarden, wegen voor mensen,  bergen die water, beschutting en fantastische uitzichten bieden. 

Een van de bijzonderheden van dit gebied is het bestaan van microklimaat als gevolg van de plateaus, de locatie, 

de zeespiegel, de vlakte en de hellingen die resulteren in de zachtste winters in de hele provincie. Dit 

karakteristieke klimaat, zonder extreme temperaturen, maakt van dit gebied een ideale plek voor recreatie, sport, 

culturele en gastronomische activiteiten. 

Hoewel er officieel maar één natuurpark is (de kloof Los Gaitanes), is er een grote verscheidenheid aan natuurlijke 

plekken en plaatsen van ecologisch belang in de omliggende bergen en in de vallei. 

 

 

1. Alhaurin de la Torre 
2. Alhaurin El Grande 
3. Álora 

4. Almogíá 
5. Cártama 
6. Coin 

7. Pizarra 

 

  

3 

1 

4 
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5 
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1. Alhaurín de la Torre - B&B Casa Rubi 
Kleinschalige B&B in huiselijke sfeer. Kamer Jade 2-4 pers. met 
badkamer  (bad&douche)  uitzicht op terras en zwembad. 
Appartement Diamante 4-6 per. ( bevindt zich onder het 
woonhuis) Woonkamer, eet gedeelte, compleet ingerichte 
keuken, 2x 2 pers.slaapkamer met elk 2x 1pers. boxspring. 2 
badkamers. Eigen oprit met carport. CTC-2019207989 
Meer info: www.casarubispanje.nl 
 

 

 

 

 

2. Alhaurín El Grande - B&B Mirardor Infinito 
Als je er voor kiest om bij ons te verblijven, dan zul je genieten 
van een modern, huiselijk comfort met een super de luxe 
ontbijt, elke dag weer een specialiteit van het huis. 
Om volop van de mooie omgeving te kunnen genieten en 
gezien de mooie, rustige ligging van onze B&B bevelen wij het 
aan te beschikken over een (huur)auto. CR/MA/00663 
Meer info: www.miradorinfinito.com 
 

 

 

 
 

 

3. Álora - Casa Álora 
Op een schitterende heuvel in deze vallei met adembenemend 
uitzicht verhuren wij 4 casita’s met compleet ingerichte 
keuken.Kleinschalig, authentiek, ver weg van de drukte, 
voldoende ruimte voor iedereen. Vlakbij alle faciliteiten. 
Sfeervideo: https://www.youtube.com/watch?v=CqqYdpRNdZY 
Mi casa es su casa, welkom! CR/MA/00545 
Meer info: www.casa-alora.com 
 

 

 

 
 

 

3. Álora - B&B Casa El Naranjo 
Een B&B gelegen in het achterland van Málaga, op 10 minuten 
van het Álora, vlak bij de Camino del Rey. Voor een relaxte 
vakantie op maat. Gespecialiseerd in geheel verzorgde 
fietsvakanties, alles onder 1 dak, fietsen, logies, eten.  
Kleinschalig, persoonlijke benadering, elke dag de mogelijkheid 
mee te eten, fiets- verhuur. CR/MA/00660 
Meer info:  www.casaelnaranjo.nl  
 

 

 

 

 

3. Álora - B&B Finca las Hierbas 
Heerlijk ontspannen en genieten van de rust en al het moois 
om je heen. Onze B&B is landelijk gelegen op een landgoed van 
1 hectare. Het separaat gelegen gastenverblijf beschikt over 2 
ruime 2-persoonskamers met elk een eigen entree en bad- 
kamer die u het nodige comfort bieden. U  kunt ook op een 
bijzondere manier slapen in een grote Yurt. CR/MA/01986 
Meer info: www.fincalashierbas.com 
 

 

http://www.casarubispanje.nl/
http://www.miradorinfinito.com/?fbclid=IwAR3GUWFnDsuEXnIJvQKfJy7zoAnNerPLqYBK1nO9XksdAQsR--42_iA2scM
https://www.youtube.com/watch?v=CqqYdpRNdZY&fbclid=IwAR3RPC41scIlHOGRQf8Ni9BdaaiG_QbApdA6cE-4EQrv_XcL5nZSdaH-oXk
http://www.casa-alora.com/
http://www.casaelnaranjo.nl/?fbclid=IwAR2JyuZE0yHTLuk5iRo0UdCb0-l5E-i4dpYNCyyFNOmd2AKXqPluFM6QzyA
http://www.fincalashierbas.com/
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3. Álora - B&B Rincon del Mundo 
Bij B&B Rincón del Mundo heeft u de keuze uit 3 gezellige 
gastenkamers (2-10p) op het gelijkvloers met elk een eigen 
thema en serveren wij u elke ochtend een gevarieerd ontbijt 
met een uniek uitzicht op de Zonnevallei!  Zwembad, tuin, bar, 
enz... kleinschalig en veilig, ver weg van de drukte en vlakbij 
Caminito del Rey . Zee en strand (1/2 uur) rijden.CR/MA/00774 
Meer info: www.rincondelmundo.com 
 

 

 

 
 

 

3. Álora - B&B Vista Álora 
Wij zijn een kleinschalige Bed & Breakfast, met 1 studio en 4 
tweepersoonskamers. Dezen zijn van alle gemakken voorzien, 
inclusief airco/verwarming, eigen wifi (gratis), gratis Netflix, 
eigen nieuwe badkamers, eigen ingang en eigen privé terras. 
Daarnaast is er een groot zwembad met bedjes, honestybar en 
een lounge. Er is genoeg ruimte voor iedereen. CR/MA/01717 
We zien u graag bij https://www.vistaalora.com 
 

 

 

 

 

4. Almogía - B&B Casa El Corasueño 
Onze B&B met vier volledig vernieuwde gastenkamers is de 
ideale uitvalsbasis om Andalusië te ontdekken en verkennen! 
Je kan een duik nemen in ons groot zwembad, rustig vertoeven 
op één van onze verschillende (zonne) terassen of heerlijk 
wandelen in onze tuin. Zowel de actieve vakantieganger als de 
rustzoeker is hier aan het juiste adres! VTAR/MA/02152 
Meer info: www.casa-elcorasueno.com 
 

 

 

 

 

4. Almogía - B&B Casa Sarandy 
Betekent vakantie voor jou helemaal tot rust komen aan het 
zwembad of tijdens een wandeling in de ongerepte natuur? 
Bij Casa Sarandy verblijf je in alle rust midden in de natuur 
tussen de geitenboerderijen, amandel- en olijfbomen vlakbij 
het charmante witte dorp Almogía. Andy & Sarah ontvangen je 
graag in hun casita (2- 6 p.) of gastenkamer. VFT/MA/15384 
Alle info op www.casasarandy.com. 
 

 

 

 

 

4. Almogía - Casa Uva Española 
Ingrid, samen met Harry, uitbater van Casa Uva española ; een 
oude boerderij en gewezen olijfmolen, die is uitgerust met alle 
moderne comfort. Op een half uurtje van Málaga. Verhuur 
casita voor 4p., ook verblijf in B&B mogelijk. Airco, Wifi en 
groot zwembad!  Perfect bereikbaar en uitvalsbasis om het 
mooie Andalusië te ontdekken! VTAR/MA/01879. 
Website : www.uva-espanola.com 
 

 

http://www.rincondelmundo.com/
https://www.vistaalora.com/
http://www.casa-elcorasueno.com/
https://www.facebook.com/gastenverblijvenCasaSarandy/?hc_location=ufi
http://www.casasarandy.com/
https://www.facebook.com/Uva-espa%C3%B1ola-1683215185308329/?comment_id=Y29tbWVudDoyNzQwNjY0ODI5NTQxMzUyXzI3NDA2ODQ2NDYyMDYwMzc%3D
http://www.uva-espanola.com/
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4. Almogía - B&B Hacienda Guaro Viejo 
Op 40min van Malaga, 25 min van de kust aan de bergwand 
van het natuurpark Sierra de Las Nieves met zicht op de 
ZonneVallei, of ook de moestuin van Andalusie genoemd. Onze 
7 casitas/huisjes zijn gelegen op een domein van 1 hect. Iedere 
familie heeft zijn eigen huisje, privé terras, keuken, salon... En 
toch de persoonlijke service van een B&B. A/MA/01134 
Alle info op: www.haciendaguaroviejo.com 
 

 

 

 
 

 

5. Cártama – Finca El Lagar 
Vakantiehuis te huur voor 6 personen in Cartama ( Malaga), 3 
slaapkamers met badkamer, buiten -en binnenkeuken, mooi 
aangelegde tuin met groot terras en zwembad, alles volledig 
privé . Op 20 min van Malaga. Ideale uitvalsbasis voor 
uitstappen. Voor ieder wat wils...rust, wandelingen, strand, 
stad .... CR/MA/01918 
Meer info: www.finca-el-lagar.com 
 

 

 

 
 

 

6. Coin – La Fuente Oase B&B 
Midden in de natuur Barranco Blanco is La Fuente Oase B&B. 
We hebben 6 kamers met eigen badkamer; 2 standaard 
kamers, 2 luxe suites en 2 appartementen. Het is gelegen in 
het prachtige natuurgebied Barranco Blanco en is omgeven 
door de rivier Aluminos en de mooiste bergen, 10 minuten 
rijden van het gezellige Alhaurin El Grande.CR/MA/0123 
Meer info:  www.lafuenteoase.com 
 
 

 

 

 
 

 

7. Pizarra - B&B Casa de la Vida Málaga 
Wij zijn een kleinschalige adult only B&B in Pizarra. Op 30 min. 
rijden van Malaga centrum en Malaga Airport. Zitten wij op 
een heuvel met prachtig uitzicht over de landschappen van 
Andalusië. Accommodatie: 3 kamers voor 2 pers. 1 
appartement voor 4 pers. en in de zomer seizoenen 2 lotus bell 
glamping tenten voor 2 pers. per tent. CTC-2019037751 
Meer info: www.casadelavidamalaga.com 
 

 

 

 

  

http://www.haciendaguaroviejo.com/
http://www.finca-el-lagar.com/
http://www.casadelavidamalaga.com/
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MÁLAGA STAD 
 

Door de geschiedenis van Malaga, heeft de geografische situatie reizigers, kooplieden, en kolonisten 

aangetrokken die hun stempel hebben gedrukt op wat nu een kosmopolitische, universele, open, ontspannen, 

culturele en gastvrije stad is. 

In het oosten ligt de buitenwijk El Palo, met zijn typische vissershuizen, baaien, promenades en "pescaíto" (kleine 

gebakken vis), die uitloopt op de belangrijkste promenade van de stad, de Paseo Maritimo, met zijn stranden, de 

wijk La Malagueta, de vuurtoren (die het symbool van de stad is geworden) en de havenbreker, die een prachtig 

panoramisch uitzicht over de stad biedt. In het centrum brengt een wandeling door het park, de thuisbasis van 

botanische soorten van over de hele wereld, ons naar het oude centrum van Malaga: de imposante kathedraal; 

het Nazari Gibralfaro-kasteel; Fort La Alcazaba, gerenoveerd voor openbaar gebruik; en het Romeinse theater, 

een bewijs van het belang van de stad in deze tijd. Verderop ligt het Plaza de la Merced-plein, de locatie van het 

huis waarin het artistieke genie Picasso is geboren. Ten westen en noorden van het moderne Malaga, de monding 

van de rivier de Guadalhorce, een beschermd gebied dat wordt bezocht door duizenden trekvogels. 

De buitenwijken van de stad herbergen romantische tuinen zoals La Consula en El Retiro in het suburd Churriana, 

en verder naar het noorden, de landgoederen Finca de la Concepcion en Hacienda de San Jose, een bewijs van de 

economische pracht van het verleden van Malaga. Met uitzicht op de stad is het Malaga-gebergte, een 

natuurpark van extreme schoonheid en de ideale plek om van zijn charmes te genieten.Kortom, een zeer 

complete stad.  

 

1. Málaga Centrum 
 

  

  

1 
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1. Málaga centrum - La Tierra Sur 
La Tierra Sur Fantastisch appartement in centrum Málaga met 
privé terras, gratis privé parkeerplaats onder appartement, 
twee slaapkamers én twee badkamers. Sfeervolle woonkamer 
en compleet uitgeruste keuken met afwasmachine en 
wasmachine. Drie Hollandse stadsfietsen te huur. 
VFT/MA/18914 
Meer info:  https://abnb.me/zDAdtMtTy6 
 

 

 

 
 

 

1. Málaga centrum - Casa Peña 
Casa Peña, in het centrum van Malaga. Heeft een review van 
9.2. Van harte welkom! Tot 6 personen vanaf  90 euro per 
nacht. Bij boeking vanaf 4 nachten kook ik gratis voor jullie in 
mijn thuisrestaurant. Parking op 2 minuutjes lopen.  
VFT/MA/33819 
Video:https://youtu.be/7Mich9qsql0   
Meer info: http://www.booking.com/Share-CeBBV0 
 

 

 

 
 

 

1. Málaga centrum - Elegante studio 
Dit design studio appartement ligt in Perchel Sur, een rustige 
wijk vlakbij treinstation Málaga Maria Zambrano. Op 10 
minuten loopafstand van het historisch centrum en 15 van het 
strand. De 5-star studio is van alle gemakken voorzien, je kunt 
ook gebruikmaken van een gemeenschappelijk dakterras en 
een parkeerplaats is inbegrepen! CTC-2020001833 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

1. Málaga centrum - Sunny Cervantes 
Prachtig appartement in een rustige buurt in het historisch 
centrum van Málaga. Gelegen op de 4de verdieping (met lift) 
met open zicht op de kathedraal en de stad. Dagelijkse 
zonsondergang inbegrepen!Volledig gerenoveerd met ruime 
badkamer en lichtrijke leefruimte, volledig uitgeruste keuken, 2 
slaapkamers en een comfortabele slaapbank. CTC-2017117376 
Meer info:  website 
 

https://www.facebook.com/LaTierraSur/?comment_id=Y29tbWVudDoyNzQwNjY0ODI5NTQxMzUyXzI3NDA3MTQwMjk1MzY0MzI%3D
https://abnb.me/zDAdtMtTy6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Mich9qsql0%3Ffbclid%3DIwAR2ZmsDXu9_gpUYvKDEMAJcZenPH5g8LMm_iojQpMJckKkKFrvaFOruJHio&h=AT3Qxk6z0t-TYpf1LaSviQ0c3o_hgjNTutVsUMNeP5s9S_OWWIon035utq2kriK-5RfCMvCKmqcBewmEYddP8C0TFB59xJoTFK34YpLOKJs0tawzSre6egfPXEHkHo199o8k
http://www.booking.com/Share-CeBBV0
https://www.airbnb.com/h/apartmentmalaga
https://www.logereninandalusie.com/nl/appartement/ons-appartement?fbclid=IwAR3T1V9BKywaXF4U_dO7V57yGb8_Ckw9HWYkEXW_h9cgkq8mff6G54S0G7M
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SIERRA DE LAS NIEVES 
 

Het natuurpark Sierra de las Nieves is een natuurpark in de provincie Malaga (Spanje), dat ook wordt vermeld als 

een biosfeerreservaat, met als hoogste punt de Torrecilla-piek op 1919 meter boven de zeespiegel in Tolox. Het is 

gelegen in het westelijke deel van de provincie en beslaat een deel van de gemeenten Alozaina, Casarabonela, El 

Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Ronda, Tolox, Parauta en Yunquera. 

Jaren geleden bewaarden mensen in de winter sneeuw in putten om het in de zomer naar de steden van de 

provincie te brengen. Van deze oude handel, komt de naam van dit natuurpark. Het heeft een oppervlakte van 

20.163 ha. Het is een bergachtig, ruig gebied, doorsneden door diepe ravijnen en spectaculaire spelonken. 

De Sierra de las Nieves verbergt zeker het meest complexe labyrint van grotten en galerijen in Andalusië: Sima 

Honda, Cueva de la Tinaja, Sima del Aire en Sima Prestá. 

Bronnen, als de zwavelhoudende waterbaden van Tolox, creëren een scène die wordt gedomineerd door de 

scherpe toppen die 's werelds grootste weergave van peridotieten, rotsen van magmatische oorsprong bevatten 

die rijk zijn aan ijzer, magnesium en zware metalen die, in aanraking met lucht, groen tonen tot bruine tinten 

vertonen.  

 

 

1. Ojén 
 

  

 

 

1 
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1. Ojén - La Posada del Angél 
Posada betekent eigenlijk herberg, maar La Posada del Angel 
heeft het meeste weg van een klein, persoonlijk hotel. Het ligt 
een beetje in de bergen op nog geen 10 kilometer van 
Marbella en enkele prachtige stranden.  De Posada is gebouwd 
in Andalusische stijl en bestaat uit 16 kamers rond een patio. 
Vijf oude huizen vormden de basis van waaruit het hotel in 
2001 is opgebouwd. www.laposadadelangel.net  
 
 

  

http://www.laposadadelangel.net/
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COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 
 

De Costa del Sol, gewassen door de Middellandse Zee, strekt zich uit langs meer dan 150 kilometer kustlijn 

(inclusief Axaquia) in de provincie Malaga, op het zuidelijke Iberische schiereiland. De naam, de "Kust van de 

Zon", is niet louter toeval: met meer dan 325 zonnige dagen per jaar en een aangenaam klimaat is dit een 

paradijselijke plek, met stranden voor elk wat wils. 

De Costa del Sol Occidental bevat het gebied van Torremolinos; Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, 

Estepona, Manilva en het rustige Casares. De Costa del Sol is een droomlocatie voor een vakantie waar de 

mogelijkheden eindeloos zijn. 

Elk strand heeft zijn eigen charmes. Sommige zijn levendiger, andere zijn stiller en eenzamer; sommige zijn 

absoluut onaangetast en andere hebben de modernste services. Aan de Costa del Sol vindt u zeker uw eigen 

persoonlijke paradijs. De wateren zijn kalm, warm en transparant, en het landschap is prachtig en gevarieerd, 

aangezien er veel stranden tussen de bergen en de zee liggen. 

Een groot percentage van de totale accommodaties die beschikbaar is in Andalusië, is geconcentreerd op de 

westelijke Costa del Sol. Er zijn vele soorten toeristische diensten, waaronder ligplaatsen voor sportboten bij 13 

jachthavens en jachtclubs, evenals golfbanen, alle soorten sporten faciliteiten, casino's en een groot aantal 

vrijetijds- en amusementsmogelijkheden. 

 

1. Benalmádena 
2. Calahonda (Mijas) 
3. Estepona 
 

4. La Cala de Mijas 
5. Manilva 

6. Marbella 

7. Mijas Costa 

 

 

1 
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1. Benalmádena - Appartement Noord 
Zonnig appartement in Benalmádena te huur. Voorzien van alle 
comfort, zoals tv, wifi, verzorgd sanitair en een volledig 
uitgeruste keuken. De twee slaapkamers bieden aan vier 
personen een rustige slaapplaats: een tweepersoonsbed en 
twee aparte bedden. Vanaf een extra dakterras (60m) een 
prachtig 360°-zicht op de volledige omgeving. VFT/MA/32753 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

1. Benalmádena - Appartement Zuid 
Zonnige appartement in Benalmádena te huur. Voorzien van 
alle comfort, zoals tv, wifi, verzorgd sanitair en een volledig 
uitgeruste keuken. De twee slaapkamers bieden aan vier 
personen een rustige slaapplaats: een tweepersoonsbed en 
twee aparte bedden. Vanaf het terras van het appartement 
Zuid geniet u van zicht op zee. VFT/MA/29731 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

2. Calahonda (Mijas) - Casa Elbeya 
Ruime Duplex van +150m2 met 2 slaapkamers met ieder een 
eigen badkamer, ruime woonkamer met een moderne 
inrichting, flatscreen TV (50 inch - smart TV), volledig 
uitgeruste keuken.  Buiten een zeer groot terras met de hele 
dag zon (zuid), Het complex beschikt over 3 zwembaden, 
strandbedden en een speeltuin.  
Meer info:  website  

 

 

 
 

 

3. Estepona - Fishermans Cottage San Roque 
Begane grond: ruime entree, slaapkamer, een 2e slaapkamer 
met 2 aparte bedden en een kleine kinderkamer, 2 badkamers 
met toilet + inloopdouche. Op de 1e verdieping volledig 
uitgeruste keuken, eetkamer, woonkamer en prachtige terras 
met eettafel met het beste uitzicht op de zee. Op het dak 
bevindt zich een tweede terras.  VFT/MA/-30148 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

3. Estepona - La Fragata 
La Fragata, royaal Appartement 118 m2 (bovenste 2 
verdiepingen van kleinschalig gebouw met lift), goed onder-
houden tuin en zwembad. Loopafstand strand, Puerto 
Deportivo en het oude centrum. Ruim balkon zeezicht, 2 
slaapkamers hebben eigen balkon zeezicht, 3 slaapkamers, 2 x 
complete badkamers, complete keuken. CTC-2020029474 
Meer info: website 
 

 

http://www.allefreelancework.be/appartement
http://www.allefreelancework.be/appartement
https://www.facebook.com/CasaElbeya/
https://accommodation.visitestepona.nl/accommodation/gerenoveerd-herenhuis-zeezicht-in-het-centrum/?lang=nl&fbclid=IwAR3Ad2oHFvF8MYtbRWyNRR21jw36xwIbZoBmxGSYCeih2FmNMsgR1Bd_dRw
https://visitestepona.eu/project/la-fragata-ruim-appartement-estepona-puerto-playa-del-christo/?fbclid=IwAR3-1mpVpCaE9CNvafYmGaGn9e_qi0hg75csEdUSR9LNptBR9sRPm0430YE
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3. Estepona – Iberia Estepona Boulevard 
Onlangs gerenoveerd appartement centrum Estepona direct 
aan de boulevard en op het strand met een prachtig uitzicht op 
Gibraltar en Afrika. 1 grote slaapkamer met een eigen 
badkamer. De 2de en 3de slaapkamer hebben twee aparte 
bedden en delen de tweede badkamer. Volledig uitgeruste 
keuken en een prachtig terras. CTC-2019105547 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

4. La Cala de Mijas 
Het appartement voor vier personen, ligt op loopafstand van 
het centrum en het strand. Vanaf het grote terras heeft u 
uitzicht op zee, de heuvels van Mijas, het zwembad en de nabij 
gelegen golfbaan. Het appartement heeft twee slaapkamers, 
twee badkamers en een gezellige woonkamer. De urbanisatie 
heeft een zwembad. VFT/MA/-28783 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

5. Manilva (Puerto de la Duquesa) 
Fantastisch appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers in 
het populaire resort Duquesa Village. Prachtig uitzicht op zee 
waar u kunt genieten van de prachtige ochtendzon. De 
gemeenschap is compleet met 5 zwembaden. VFT/MA/26859 
https://youtu.be/HG-YPzQiJFE 
https://marliesveulemans.wixsite.com/duquesavillage 
https://www.primroseholidays.com/one_rental.php?id=69 
 

 

 

 
 

 

5. Manilva (Puerto de la Duquesa) 
Gezellig en licht 1-slaapkamer appartement met een prachtig 
uitzicht over de jachthaven en de zee. Met directe toegang 
naar de haven en het strand. Het is ideaal om hier vakantie te 
vieren: een levendige sfeer met veel  restaurants,gezellige bars 
en beachbars. Er zijn 2 zwembaden met zonneterrassen in het 
complex en parkeerplaats. VFT/MA/30772 
Meer info: website 
 

 

 

 
 

 

6. Marbella - Casa Holandaluzas 
Wij hebben 2 luxe appartementen en 1 studio op loopafstand 
van het strand. De appartementen hebben een zitje/terras 
grenzend aan het zwembad. Rondom het zoutwater zwembad 
is een gemeenschappelijk terras met ligbedden, parasols en 
een BBQ met zitgelegenheid. Er is ook een overdekt terras met 
een honesty bar. VFT/MA/02706 
Meer info: www.casaholandaluzas.com 
 

 

https://accommodation.visitestepona.nl/accommodation/iberia-estepona/?lang=nl&fbclid=IwAR27MfHy_Q4WqccUYUMgSR-gvbL7ahGy5oGta3OxpcMKSv-zf6-2UpmUI_4
https://www.spain-holiday.com/22282
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHG-YPzQiJFE%3Ffbclid%3DIwAR2ZmsDXu9_gpUYvKDEMAJcZenPH5g8LMm_iojQpMJckKkKFrvaFOruJHio&h=AT11W4rEEuo-MdXCPrjP62u61WgUHhIoseGg-7qu34AxIJyZMiXH6naZzmbtD7LQ4NRwt0FdG78fI_Qf1xByWn1ZQUHLiwPZ7d2ViZyjOW_B_W8AivcmD_65dxG-YxN_3fDR
https://marliesveulemans.wixsite.com/duquesavillage?fbclid=IwAR3Ft3nZwWvozH8wG6JQGLRJlc2_b6qp5-SHTRPu0RFcjik2ZL1r1L-sXxc
https://www.primroseholidays.com/one_rental.php?id=69&fbclid=IwAR0a72r8_qugx7rJu1ScviT7rxWdNysHJSY_q0TIF1npq3UUbltNET6QZUQ
https://www.booking.com/hotel/es/urbanizacion-marina-real-apartment-214.nl.html
http://www.casaholandaluzas.com/
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7. Mijas Costa - Perla Roja 1 
Perla Roja 1 ligt in de Matchroom Country Club in Mijas-golf 
Het appartement is zijn recentelijk gerenoveerd. Het is geschikt 
voor 4 personen en heeft een eigen privé terras van 19 m². 
Met uitzicht op de subtropische tuin en zwembaden. Er is een 
jacuzzi, sauna, pooltafels, paddlebaan. VFT/MA/22312 
Meer info: www.malaga-mijas-costa.com  
 

 

 

 
 

 

7. Mijas Costa - Perla Roja 2 
Perla Roja is in de Matchroom Country Club in Mijas-golf 
gelegen en is recentelijk gerenoveerd. Het is geschikt voor 2 
persoenen en heeft  een eigen privé terras van 22 m². Met 
uitzicht op de subtropische tuin en zwembaden. Er is een 
jacuzzi, sauna, pooltafels, paddlebaan. VFT/MA/22290 
Meer info: www.malaga-mijas-costa.com  
 

 

 

 
 

 

7. Mijas Costa - Hillside-Suite 
Een oase van rust. Het royale appartement is gelegen in een 
luxueus resort in een groene oase van rust. Over het resort 
verdeeld zijn vier zwembaden ( 2 zoet water en 2 zoutwater), 
drie met een apart kinderbad. Voor de sportievelingen is er: 
duiken, golfen, skieën, tennis, enz .... VFT/MA/21458 
Alle info : www.hillside-suite.be 
 

 

  

http://www.malaga-mijas-costa.com/
http://www.malaga-mijas-costa.com/
http://www.hillside-suite.be/
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AANVULLENDE  TOERISTISCHE 

SERVICES 
 

 

 

 

Coin - Energise with Carin 
Massage en Personal Training voor bewegen 
zonder pijn. Thai Yoga Massage, Deep Tissue 
en Sport Massage, Personal Fitness, Pilates 
en Yoga sessies. In mijn studio in Coin, maar 
het kan ook in het comfort van uw 
(vakantie)huis.  
Meer info: EnergiseWithCarin 
 

 

 

 

 

Nerja - Nerjahouse4you 
Nederlandse makelaar in Nerja, die tevens 
vakantieaccommodaties aanbiedt in Nerja.  
Lotus Bloem (2-4p),  Calma (2-4p),  Buddha 
House (2-4p), Casa del Mar (2-4p), Nevada (1-
2p) 
Meer info:  website 
 
 

 

 

 
 

 

Torre del Mar - Biciterráneo 
Bij Biciterráneo vind je alle topmerken fietsen 
en e-bikes op de markt: We hebben ook een 
werkplaats met gespecialiseerde monteurs. 
En als u op vakantie bent of gewoon de 
omgeving bezoekt, kunt u fietsen en e-bikes 
huren, zoals GIANT, BH, BIANCHI, PINARELLO 
Meer info:  www.biciterraneo.com 
 

 

 

 
 

 

 
 
Vakantiegangers die op zoek zijn naar actie , 
food en culturele activiteiten kunnen bij mij 
(Onou - Socio Cultural Travel Experiences in 
Andalusia) terecht 
www.onenonlyunicorn.com 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/energisewithcarin?__eep__=6&hc_location=ufi
https://nerjahouse4you.com/apartamento-vacacionales-torrecilla-nerja/2153689
https://nerjahouse4you.com/apartamento-vacacionales-nerja/1958117
https://nerjahouse4you.com/casa-vacacionales-burriana-nerja/1898989
https://nerjahouse4you.com/casa-vacacionales-burriana-nerja/1898989
https://nerjahouse4you.com/casa-vacacionales-torrecilla-nerja/1897362
https://nerjahouse4you.com/apartaestudio-vacacionales-torrecilla-nerja/1958238
https://nerjahouse4you.com/apartaestudio-vacacionales-torrecilla-nerja/1958238
https://nerjahouse4you.com/search?business_type%5B0%5D=for_rent
http://www.biciterraneo.com/
https://www.facebook.com/onenonlyunicorn/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/onenonlyunicorn/?hc_location=ufi
http://www.onenonlyunicorn.com/


27 
 

 

 
 

 

 

Míjas Costa - Infinity Rentals 
Infinity Rentals is Nederlandstalig, doen 
onderhoud en management van 
eigendommen en alles met betrekking van 
verhuur op korte termijn en sleutelbeheer. 
Wij werken in de zones tussen Malaga en 
Marbella.  
Meer info: www.infinityrentals.es  
 

 

http://www.infinityrentals.es/

