
De Top 10 van Malaga
1. Fort Alcazaba
2. Romeins Theater
3. Kasteel Gibralfaro
4. Kathedraal
5. Markt Atarazanas
6. Plaza de Torros
7. Picasso Museum
8. Botanische tuin
9. Crypte van Buenavista
10. Engelse begraafplaats

Meer bezienswaardigheden 
11. Bisschoppelijk paleis
12. Muelle Uno 
13. Markt Salamanca 
14. Stadion van Malaga
15. Geboortehuis van Picasso
16. Casa del Consulado
17. Paseo del Parque
18. Palacio de la Aduana
19. Gemeentehuis 

(Ayuntamiento)
20. Baños del Carmen
21. Theater Cervantes
22. Hammam

Kerken 
23. Iglesia del Sagrario
24. Iglesia de los Mártires
25. Iglesia San Juan Bautista
26. Iglesia San Julian
27. Iglesia Santo Cristo
28. Iglesia de Santiago
29. Iglesia Sagrado Corazón

Musea
30. Museum Carmen Thyssen 
31. CAC (Centrum voor 

Hedendaagse Kunst) 
32. Museum del Patrimonio 

Municipal
33. Glasmuseum
34. Automuseum
35. Flamencomuseum
36. MIMMA (Muziekmuseum)
37. Wijnmuseum
38. Museum de Artes y 

Costumbres Populares
39. Museum Semana Santa
40. Museum Revello Torro

Plattegrond van het centrum van Málaga
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Over de prijzen en openingstijden in deze gids
Ondanks het feit dat de diverse openingstijden en toegangsprijzen met zorg 
zijn gecontroleerd voor het ter perse gaan van deze gids, bestaat er toch 
altijd de mogelijkheid dat deze inmiddels zijn gewijzigd.
Doe zekerheidshalve navraag bij de receptie van je accommodatie of kijk het 
zelf nog even na op internet.



Reisgids Malaga  - 7

Inleiding
Hoe leg ik het je uit? Hoe kan ik je vertellen wat de stad Málaga voor 
ons betekent?
Voor ons werk hebben mijn man Alexander en ik bijna heel Spanje 
doorkruist en dat we in dit bijzondere land ooit eens zélf willen gaan 
wonen, staat als een paal boven water. Maar waar?  
Het verlangen naar een zonnig klimaat dreef ons steeds verder naar het 
zuiden. Aan Málaga hadden we geen seconde gedacht en we maakten 
zelfs grapjes over deze, in onze ogen, rare stad aan de Costa del Sol. 
Totdat we er, jaren later, arriveerden. Het werd een regelrechte  
openbaring.
De stad bleek elegant, de inwoners vriendelijk en gastvrij. Kunst en 
cultuur in overvloed en al mag je de stad misschien niet vergelijken 
met de majestueuze Andalusische koningssteden Sevilla, Granada en 
Córdoba; Málaga telt wel degelijk mee en heeft enorm veel te bieden. 
De zee met haar stranden, de prachtige heuvels van ‘Axarquía’ in het 
zicht, de talloze terrassen, winkels, restaurants en tapasbars, de bijna 
altijd aanwezige zon en de ontspannen sfeer die er heerst.... 
Dit alles en nog veel meer heeft er voor gezorgd dat we hopeloos  
verliefd geworden zijn op deze trotse stad.
Málaga fungeerde lange tijd voornamelijk als aankomst- en 
vertrekplaats voor de talloze bezoekers aan het schitterende Andalusië 
maar inmiddels komt daar verandering in. Langzaam maar zeker wordt 
de stad ontdekt. En terecht. Trek er eens een paar dagen voor uit. 
Je zult er geen spijt van krijgen. In deze handzame gids vind je geen 
uitgebreide geschiedkundige beschrijvingen. Ik hou het duidelijk, fris 
en hedendaags. Graag neem ik je mee op ontdekkingstocht en hoop 
hiermee maar één ding te bereiken. Wat zou het geweldig zijn als je na 
een bezoek aan deze stad zou zeggen: 
‘Ze heeft gelijk hoor. Málaga is absoluut 
verrukkelijk.’

Anne Pennekamp 
www.doscortados.eu
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Praktische informatie
VVV Toeristeninformatie (Oficina de Turismo)
Plaza de la Marina 11 (bij de haven) 
www.malagaturismo.com

Consulaat
Nederland: Avda. Palma de Mallorca 57 Edf. Castillo San Luis, bajo 
29620 Torremolinos Tel: 0034-952380888 
België: Ctra. de Cadiz km 202. 29650 Mijas-Costa 
Tel: 0034-952599159

Banken
De meeste banken in Málaga zijn op werkdagen geopend van 8.30 uur 
tot 14.30 uur. Pinautomaten vind je vanzelfsprekend verspreid over de 
hele stad.

Postkantoor
Het meest centrale postkantoor vind je aan de Paseo Tilos 59.  
Ma t/m vr: 8.30-20.30 uur. Za: 9.30-13.00 uur.

Openingstijden winkels
De meeste winkels zijn geopend van 10.00 uur tot 21.30 uur. Sommige 
kleinere zaken sluiten tussen de middag van 13.00 of 14.00 uur tot 
17.00 uur.
Op zaterdag sluiten de winkels doorgaans eerder. Op zon- en  
feestdagen (en dat zijn er nogal wat) zijn de winkels gesloten.

Het klimaat
Málaga heeft een mediterraan klimaat. De zomers zijn veelal droog 
en comfortabel warm en de winters zijn in de regel mild. Het is geen 
uitzondering dat de temperatuur op een winterdag nog boven de twintig 
graden uitkomt. Vriezen doet het hier eigenlijk nooit. Voornamelijk in het 
voor- en najaar moet rekening gehouden worden met van tijd tot tijd 
een flinke regenbui maar juist in deze seizoenen is het hier goed toeven. 
Málaga heeft ongeveer driehonderd zonnige dagen per jaar.

Een goed begin
Het is raadzaam om aan het begin van je verblijf in Málaga de Oficina de 
Turismo aan de Plaza de la Marina in te lopen. Dit toeristen informatiebureau 
voorziet je graag van gratis plattegronden en bovendien vind je er op 
een lange tafel allerlei interessante folders over de meest uiteenlopende 
excursies, bezienswaardigheden en activiteiten zoals wijnproeverijen, 
paardrijden, flamenco-shows, rondvaarten door de haven van Málaga of een 
dagje op zee met een catamaran.

TIP
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Treinen (RENFE)
Het treinstation van Málaga, ‘Maria Zambrano’, ligt ten westen van het 
centrum. Adres: Explanada de la Estación.  
Je vindt hier bovendien een ultra modern winkelcentrum met 120 
winkels, bioscopen, restaurants en zelfs een hotel. Ook is er een 
ruime, ondergrondse parkeergarage aanwezig. Vanuit hier vertrekken 
de gewone treinen en tevens de hogesnelheidstreinen voor Madrid, 
Córdoba, Sevilla en Barcelona.

Taxi’s
Taxi centrale Málaga: 0034-952320000
In het centrum van Málaga is er een ruim aanbod aan officiële taxi-
standplaatsen. Je hoeft dus nooit lang te zoeken. De taxi’s hebben 
meters en het systeem is betrouwbaar.

Parkeren
Rondom het centrum van Málaga (het historisch centrum zelf is autovrij) 
zijn er voldoende bewaakte parkeergarages. De prijzen liggen om en 
nabij de € 2,10 per uur. Ook bij de haven, Muelle Uno, is een ruime 
parkeergarage aanwezig.

Feestdagen in Málaga
Het zijn er te veel om hier te noemen maar hieronder vind je de twee 
belangrijkste feestdagen.

De Feria van Málaga
Halverwege de maand augustus viert de stad een hele week feest.
De Feria begint op de vrijdag in de week vóór 19 augustus 
en je weet werkelijk niet wat je meemaakt. Eindeloos veel 
optochten, stierengevechten, mensen in klederdracht, paarden, 
flamencovoorstellingen en nog veel meer. De stad is versierd met 
feestverlichting en het ziet er allemaal indrukwekkend uit.
Overdag feest men op verschillende locaties in de stad en in de avond 
vertrekken velen massaal naar het enorme Feria-terrein buiten het 
centrum maar ook in de stad zelf wordt er verder gefeest. Er rijden 
bussen tussen het centrum en het Feria terrein heen en weer. 
Op het Feria-terrein vind je een complete kermis, discotheken en talloze 
tentjes die de tienduizenden feestgangers voorzien van eten, drinken en 
vermaak.

Van vliegveld naar centrum
De reistijd naar Málaga bedraagt gemiddeld iets minder dan drie uur 
gerekend vanaf de Nederlandse en Belgische luchthavens. Op de 
luchthaven van Málaga aangekomen kan je met zowel de bus, de trein 
als met een taxi naar de stad gebracht worden. Het vliegveld ligt op 
ongeveer tien kilometer van het centrum.
Huurauto’s kunnen in de meeste gevallen afgehaald worden op de 
luchthaven zelf.

Trein
Luchthaven Terminal 3, Lijn C-1 
Voor het centrum: stap uit bij Centro Alameda. 

Bus
Luchthaven Terminal 3, Bus Express Aeropuerto 
Lijn C19 (eindstation: busstation Málaga. Iets buiten het centrum) 
Bus 75 (eindstation: Paseo del Parque en Alameda Principal) 
Beide vrij centraal in het centrum gelegen.

Taxi
In ongeveer een half uur brengt de taxi je naar het centrum van de stad. 
De kosten overdag bedragen tussen de € 25,- en € 30,-. 
Voor uitgebreide informatie: www.vliegveldinfo.nl

Openbaar vervoer
Bussen
Het busverkeer in Málaga is goed geregeld. Overal in de stad vind je 
de bussen van EMT. Bij de haltes staan de tijden en bestemmingen 
aangegeven. Betalen doe je contant bij de chauffeur en bij voorkeur met 
gepast geld. 
Veel bushaltes vind je aan de Paseo del Parque (Plaza de la Marina). 
Het centrale busstation ligt naast het treinstation, even ten westen van 
het centrum. Adres: Paseo de los Tilos. 
Het andere grote busstation,‘Estación Muelle de Heredia’, ligt vlakbij de 
haven. Adres: Avenida M. Augustin Heredia.
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Wil je dit eens meemaken, zorg er dan voor dat je een programma van 
de feestweek bemachtigt. 
Hotels zijn vaak al maanden van tevoren volgeboekt dus reserveer 
bijtijds. 
www.feria-de-malaga.es

Semana Santa (de heilige week voor Pasen)
Málaga staat bekend om zijn zeer uitgebreide paasprocessies. Tijdens 
deze vele processies waarin boete gedaan wordt, loopt er een groot 
aantal verschillende broederschappen mee die vaak enorme en 
loodzware draagbaren met zich meetorsen.
Op deze zogenaamde ‘tronos’ pronken complete altaren met 
heiligenbeelden, uitbundig versierd met kaarsen en bloemen. Sommige 
‘tronos’ zijn zo zwaar dat er meer dan honderd dragers voor nodig zijn.   
De processies zijn gedurende de hele week te bewonderen. Zelfs 
‘s nachts wordt er vaak nog gelopen. Er vinden verschillende 
processies tegelijkertijd plaats in meerdere wijken en sommigen duren 
wel tot vijf uur lang.
De gelovige ‘Malagueños’ slaan menig kruisje, je hoort de muziek, 
ruikt de wierook, de vele balkons puilen uit van de toeschouwers en de 
straten zien zwart van de mensen.
Je begrijpt dat hier een enorme organisatie aan vooraf gaat en of je er 
nu van houdt of niet: je móet het wel bewonderen. De processies zijn 
ronduit ‘impresionante’ en zorgen voor menig kippenvelmoment. 
Bemachtig een duidelijk programma en reserveer je hotel, om 
teleurstelling te voorkomen, ver vooruit.

Toeristenbus
Geen zin om te lopen of heb je maar weinig tijd? Pak dan de 
toeristenbus. Kaarten zijn te koop bij de toeristeninformatie en zijn 
24 uur lang geldig. Je kan in- en uitstappen waar je wilt. Er zijn 
vijftien verschillende haltes. Informatie is tevens beschikbaar in het 
Nederlands.
Vertrek: vanaf het centrale busstation maar je mag ook zo maar 
ergens instappen. Ieder half uur begint er een nieuwe tour. Er zijn twee 
verschillende routes. Van beide mag je gebruik maken.
Prijs: € 18,- voor volwassenen. Kinderen tot vijftien jaar: € 8,50. 
Kinderen onder de vijf jaar: gratis.
NB: Veel bezienswaardigheden in Málaga bevinden zich in het 
historisch centrum. Hier kan de bus niet komen.

De paasprocessies tijdens de Semana Santa zijn ‘impresionante’.
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Fietsen 
Een leuke manier om Málaga of de omgeving te bekijken is op de fiets. 
Onderstaande fietsverhuurbedrijven bevinden zich beiden vlakbij het 
toeristen informatiecentrum aan de Plaza de la Marina.

Bike to Málaga
Calle Vendeja 6  
Openingstijden: dagelijks van 10.00-14.00 uur en 16.00-20.00 uur.
www.bike2malaga.com/nl

Málaga Bike
Calle Talavera 3 
Openingstijden: dagelijks van 10.00-14.00 uur en 16.00-20.00 uur. 
www.malagabiketours.eu

Een gegidste stadstour, een wijn- en tapas tour, een tour door de 
omgeving en nog veel meer excursies te fiets staan op het programma 
van deze fietsverhuurders. Je kunt uiteraard ook alleen de fietsen huren 
en op eigen houtje op ontdekkingstocht gaan. Het is bijvoorbeeld erg 
leuk om de boulevard af te fietsen en een bezoek te brengen aan het 
vissersplaatsje Pedregalejo of het daarnaast gelegen dorpje El Palo.

Segways
Een bijzondere manier om je door Málaga te verplaatsen is met een 
Segway.

Segway Málaga Tours
Calle Trinidad Grund 8 (Centrum) 
www.segwaymalagatours.com

Segway Málaga Tours biedt verschillende begeleide tours aan en de 
prijzen variëren tussen de € 20,- en € 50,-.

Siësta
In de meeste grote steden in Spanje blijven de winkels gewoon open en ook in 
Málaga zul je niet heel veel merken van de beruchte Spaanse siësta. 
De kleine winkels sluiten in de regel om 13.00 of 14.00 uur om vervolgens 
rond 17.00 uur weer fris te beginnen aan het tweede deel van hun werkdag die 
rond 21.30 uur eindigt. 
Toch is de siësta er niet voor niets. De hete middaguren in de zomer nodigen 
uit tot een klein dutje en het is raadzaam om hier gewoon in mee te gaan of in 
ieder geval de schaduw op te zoeken. 
De Spanjaarden maken lange dagen en het is voor hen beslist niet gebruikelijk 
om voor tien uur ‘s avonds naar een restaurant te gaan maar vanzelfsprekend 
kan je in een stad als Málaga, als bezoeker ook veel vroeger aanschuiven.
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Een stukje geschiedenis
Málaga ligt pal aan de Middellandse Zee, is de hoofdstad van de 
gelijknamige provincie en de tweede stad van de regio Andalusië. 
Málaga heeft ongeveer 600.000 inwoners.
Deze stad aan de Costa del Sol wordt beschermd door de heuvels 
van ‘Axarquía’ en heeft zowel in de zomer als in de winter een zeer 
aangenaam klimaat. 
Málaga is een belangrijke havenstad (de op één na grootste van 
Spanje) en wordt doorkruist door twee rivieren: de Guadalmedina en de 
Guadalhorce die beide uitmonden in de Middellandse Zee.
Málaga heeft tevens een belangrijke internationale luchthaven en een 
uitstekende infrastructuur. In Málaga is het toerisme zeker van belang 
maar het is nog niet te vergelijken met de aandacht die de Andalusische 
koningssteden Córdoba, Sevilla en Granada krijgen. De stad wordt 
nog niet overlopen door toeristen en dat is een prettige bijkomstigheid. 
Málaga is nog heerlijk authentiek, enorm charmant en de meeste 
highlights van de stad kunnen te voet bezocht worden. 
Vele monumenten voeren je terug naar de tijden van de Romeinse- en 
Moorse overheersing maar ook valt er een keur aan kerken, paleizen en 
de kathedraal te bewonderen, gebouwd na de herovering van het land 
op de Moren door de Christenen (reconquista).
Men gaat er vanuit dat de eerste beschaving van Málaga kwam met de 
komst van de Feniciërs, grofweg drieduizend jaar geleden.
Omstreeks 550 voor Christus werd Málaga overgenomen door de 
Carthagers die vanuit dit gedeelte van het land handel dreven.
In 218 voor Christus veroverden de Romeinen Málaga en kwam de 
stad tot bloei. Er werd een solide haven gebouwd en succesvol handel 
gedreven. De inmiddels gerestaureerde overblijfselen van het Romeins 
theater kunnen vandaag de dag weer bewonderd worden.
In het jaar 623 werd de stad Málaga overgenomen door de  
Oost-Germaanse Visigothen en zij verbleven hier tot het jaar 711, het 
jaar waarin de Moren het land binnenvielen.
In de zeven eeuwen die volgden, beleefde Málaga een periode 
van enorme bloei. Er werd volop gehandeld en gebouwd. Het fort 
‘Alcazaba’ en het kasteel ‘Gibralfaro’ herinneren nog aan deze periode.
De reconquista verliep in Málaga niet zonder slag of stoot. Pas in 1487, 
na zware gevechten waarin vele slachtoffers vielen, kwam de stad 
wederom in handen van de Christenen. Er werden kerken gebouwd, de 
haven werd uitgebreid en de kathedraal verrees.

Eén van de vele torens van de Moorse vesting, het Alcazaba, gelegen in het 
centrum van de stad.
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Málaga is zich er goed van bewust dat niet alle delen van de stad een 
schoonheidsprijs verdienen. 
In de jaren zestig herstelde de economie zich langzaam na een lange 
periode van crisis en het toerisme nam een aanvang. In hoog tempo 
werden er talloze flats en hotels gebouwd en hierbij werd niet bepaald 
veel rekening gehouden met het uiterlijk van deze kolossen en het effect 
dat dit zou hebben op de uitstraling van de stad. 
Inmiddels wordt er hard gewerkt om het imago van de stad te 
verbeteren. Er is reeds veel gerenoveerd en gerestaureerd en er wordt 
nog steeds veel aandacht besteed aan de historische binnenstad 
die al grotendeels autovrij is. Wandel vooral ook eens naar het bijna 
futuristisch aandoende havengedeelte ‘Muelle Uno’ (Pier 1). Je kijkt er 
je ogen uit. 

Even oriënteren
De belangrijkste straten en  
pleinen in het historisch  
centrum
Calle Larios
Deze meer dan honderd jaar oude, elegante straat trekt veel bekijks en 
is erg populair. Aan weerskanten zie je de statige oude huizen die ooit 
tot de ‘fine fleur’ van Málaga behoorden. De straat zelf lijkt uit marmer 
opgetrokken te zijn en in de zomer hangen er witte doeken boven de 
promenade om de bezoekers de nodige schaduw te bieden. Je kan 
er eindeloos winkelen, een kopje koffie drinken of een ijsje halen bij de 
bekende ijssalon ‘Casa Mira’.
De grotere zaken blijven geopend tot 21.30 uur. Sommige kleinere zaken 
sluiten voor de siësta om 13.00 of 14.00 uur en gaan dan om 17.00 uur 
weer open.

Plaza de la Constitución
Calle Larios gaat over in Plaza de la Constitución, gelegen in het 
historische hart van de stad. Ook hier vind je de nodige winkels en 
barretjes. Op het plein zelf zijn metalen plakkaten verwerkt in het 
tegelwerk van de straat. Op deze plakkaten zie je pagina’s uit kranten 
afgebeeld die melding maakten van de in 1978 aangenomen Spaanse 
grondwet. Kijk hier even goed rond want in één van de zijstraten bevindt 
zich Pasaje de Chinitas, een gezellig smal straatje, bekend en geliefd 
vanwege zijn vele tapasrestaurants en bars.

Calle Granada
Loop vanaf Plaza de la Constitución de Calle Granada op. Deze straat 
met zijn mooie gevels, winkels en restaurants, voert je al slingerend naar 
het volgende leuke plein: Plaza de la Merced. 
Calle Granada heeft de nodige zijstraten en het is hier heel eenvoudig om 
de weg kwijt te raken maar dat kan je rustig laten gebeuren. Het is een 
enorm leuke hoek om een beetje te dwalen en er komt geen einde aan 
de winkeltjes, bars en restaurants.
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Plaza de la Merced
Plaza de la Merced is gevuld met bankjes, cafés en terrassen en 
het is zowel overdag als in de avond een gezellig plekje om iets te 
eten, drinken, een praatje te maken of zomaar een beetje mensen te 
kijken. Het plein is ruim van opzet en wordt dan ook graag gebruikt bij 
festiviteiten en andere bijeenkomsten. 
Centraal op het plein staat de ‘Obelisk van Torrijos’. Deze is hier 
in 1842 geplaatst ter ere van de liberale Generaal Torrijos, die een 
onsuccesvolle poging deed het regime van Ferdinand VII omver te 
werpen. Hij en zijn medestanders werden in 1831 gefusilleerd op het 
strand van Málaga. 
Aan de Plaza de la Merced bevindt zich ook het geboortehuis van 
Picasso en zittend op één van de bankjes op het plein vind je een 
bronzen beeld van deze kunstenaar.

Alameda Principal
Deze brede weg is de belangrijkste verkeersader van de stad. Er is 
beslist veel verkeer maar toch is het leuk om hier te lopen. De weg 
is fraai opgesmukt met oude bomen en het is de moeite waard eens 
een blik te werpen op de statige huizen die aan weerszijden staan te 
pronken. Maar er is nog een reden om een bezoek aan de Alameda 
Principal te brengen. Hier bevindt zich namelijk de beroemde taverne 
‘La bodega Antigua Casa de Guardia’ (pagina 75) en die mag 
je eigenlijk niet overslaan. Deze oudste bodega van de stad tapt 
de fameuze Málagawijnen die in grote houten fusten achter de bar 
opgesteld staan.

Winkelen
Calle Larios
Lekker slenteren door de mooiste winkelstraat van Málaga. Calle Larios 
voert je vanzelf naar de volgende leuke winkelstraten waar je je uren 
kunt vermaken. Meer informatie vind je op pagina 19.

Muelle Uno
Chique winkelen met uitzicht op zee en op de oude Moorse vesting. 
Meer informatie vind je op pagina 45.

Het Bisschoppelijk paleis (Palacio Episcopal) is een van de beeldbepalende 
gebouwen aan de Plaza de la Constitución.
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De stranden van Málaga
Aan de zestien stranden van Málaga valt heel wat te beleven. Al met al 
hebben ze samen een lengte van ongeveer vijftien kilometer en worden 
door de haven van de stad verdeeld tussen oost en west.  
Voor de meeste vakantiegangers is de oostkant populair omdat je er 
vanuit het centrum makkelijk naartoe loopt.  
De stranden van de stad zijn goed onderhouden, schoon, vrij breed en 
bijna alle stranden hebben een blauwe vlag. Dit is een internationale 
milieuonderscheiding. Stranden die veilig en schoon zijn, kunnen deze 
onderscheiding jaarlijks krijgen.  
Het ene strand is breder dan het andere en het zand varieert in kleur 
van licht- tot donkerbruin.  
Wat de stranden tot een waar feestje maakt, is de ongedwongen sfeer 
die er heerst en de aanwezigheid van de vele ‘chiringuitos’ waar je 
even kunt neerstrijken voor een drankje, een paar tapas, een portie van 
Málaga’s beroemde gegrilde sardientjes of een eenvoudige maaltijd.

De meest bekende stranden 
aan de oostzijde
La Malagueta
Het bekendste strand van Málaga aan de oostkant is het stadsstrand 
‘La Malagueta’. Vanuit het centrum ben je er snel en het is er gezellig 
druk. Lopend vanuit het centrum kom je onderweg het schitterende 
winkelgebied aan de haven, ‘Muelle Uno’ tegen en op het strand zelf 
vinden zowel inwoners als bezoekers van de stad Málaga er hun vertier. 
Het strand heeft een lengte van 2,5 kilometer en bestaat uit fijn zand.

La Caleta
Dit brede strand ligt pal achter het strand van La Malagueta en is iets 
minder druk. Het heeft ook minder voorzieningen maar het is er beslist 
goed toeven. Via de boulevard loop je er eenvoudig naartoe.

El Corte Ingles
Avenida de Andalucía 4  
Openingstijden: ma t/m za: 10.00-22.00 uur.
Op loopafstand van het historisch centrum ligt dit enorm grote en luxe 
warenhuis waar je net zo makkelijk een stukje kaas als een duur horloge 
kunt kopen. Indien gewenst kun je er uren rondlopen.

Centro Comercial Larios
Avenida de la Aurora 25 
Openingstijden: ma t/m za:10.00-22.00 uur.
Voor de modeliefhebbers is dit overdekte en centraal gelegen 
winkelcentrum een must. Het twee verdiepingen tellende gebouw heeft 
behalve meer dan 150 winkels ook restaurants, bars en ook de grote 
supermarkt Eroski is er te vinden.

Centro Comercial Málaga Plaza
Armengual de la Mota 12 
Openingstijden: ma t/m za:10.00-22.00 uur.
Een wat bescheidener maar mooi overdekt winkelcentrum met vijftig 
verschillende winkels. Het gebouw is opgetrokken uit glas, staal en 
graniet en heeft een opvallend dakraam dat voor veel lichtinval zorgt.

Plaza Mayor
Alfonso Ponce de León 3 
Openingstijden: ma t/m vr: 9.15-14.30 uur en 15.30-19.00 uur.
Dichtbij de luchthaven gelegen. Dit ‘winkelcentrum’ geeft je het gevoel 
rond te lopen in een klein Andalusisch dorp en bestaat uit winkels, 
restaurants, bars en er is zelfs een bioscoop aanwezig. Via leuk 
aangelegde straatjes met fonteinen loop je van de ene naar de andere 
kant en je kunt je er de hele dag vermaken. Er is tevens veel te doen 
voor kleine kinderen.

Centro Comercial Vialia
Calle de la Explanada de la Estación (bij het treinstation van Málaga) 
Openingstijden: dagelijks van 10.00-22.00 uur. 
Ultra modern winkelcentrum met 120 winkels, bioscopen, restaurants 
en een hotel.
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Baños del Carmen
Als je een stukje verder oostwaarts trekt, loop je het strand van ‘Baños 
del Carmen’ op. Al met al een rauw en relatief rustig stukje strand, 
bedekt met grove kiezels, stenen en rotsbrokken. Hier kun je meteen 
even een blik werpen op het inmiddels in verval geraakte ‘resort’ Baños 
del Carmen (pagina 55).

Pedregalejo en El Palo
Loop verder en je komt uit op het strand van Pedregalejo. Je bent dan 
al een kilometer of vijf uit het centrum maar alles is te voet of met een 
huurfiets te bereiken via de boulevard zelf. Vanzelfsprekend kun je hier 
ook met het openbaar vervoer naartoe.  
Pedregalejo is vooral bekend en geliefd vanwege de laagbouw, de 
authentieke sfeer en de vele talenscholen die hier gevestigd zijn. De 
sfeer is ongedwongen en internationaal. Het is erg leuk om eens een 
hapje te gaan eten bij een van de vele restaurants die je hier vinden 
kunt. Hetzelfde geldt voor het strand van de volkswijk El Palo dat nog 
een stukje verderop ligt. Hier vind je, pal aan het strand, het bekende 
openlucht visrestaurant ‘El Tintero’ (pagina 79).

De meest bekende stranden 
aan de westzijde
De meest bekende stranden aan de westkant zijn San Andres en La 
Misericordia. Deze stranden lopen in elkaar over en zijn vooral geliefd 
bij de inwoners van de stad zelf. De stranden zijn vrij breed en er zijn 
voldoende faciliteiten zoals douches, toiletten en kleine restaurants. Chiringuitos en sardientjes

Chiringuitos zijn openlucht restaurantjes die je overal aan de stranden van 
Málaga vinden kan. Veel van deze chiringuitos zijn eenvoudig van opzet maar 
inmiddels verschijnen er ook flink wat modernere, luxere varianten. 
Vanzelfsprekend is het aanbod van de verschillende soorten vis enorm en 
vooral de ‘espetos de sardinas’ worden veel besteld. 
Op het strand zie je ze overal, de met zand gevulde vissersbootjes waarop 
sardientjes gegrild worden aan lange stokken. Een geweldig, super-Spaans 
en goedkoop lunchgerecht. 
Málaga is beroemd om zijn ‘pescado y mariscos’ (vis en zeevruchten). Ze 
worden gebakken, gegrild of gefrituurd en de variatie is groot en smakelijk. 
Vanzelfsprekend is er tevens voldoende keuze uit andere gerechten zoals 
hamburgers, salades, tapas of wraps.



Wil je meer lezen over de stad 
Málaga?

In de complete versie van deze gids vind je:
• beschrijvingen van de 10 toeristische hoogtepunten van Málaga
• informatie over nog 30 bezienswaardigheden
• meer dan 25 restaurants, tapasbars en andere uitgaansgelegenheden
• een selectie van de leukste, mooiste en meest aparte hotels, bed and 

breakfasts en andere accommodaties
• praktische tips en...
• nog veel meer

Bestel deze reisgids
Bestel de Reisgids voor de stad Málaga voor slechts € 13,95 via deze 
link:

Ook als ebook verkrijgbaar
De Reisgids voor de stad Málaga is vanaf medio februari 2014 ook 
verkrijgbaar als ebook voor slechts € 9,95. 
In de ebook versie staan 26 hotels en B&B’s vermeld die direct vanuit 
het ebook te reserveren zijn. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: www.reisgidsmalaga.nl

like ons op facebook en blijf op de hoogte van de leukste nieuwtjes en 
tips over Málaga.

www.reisgidsmalaga.nl
https://www.facebook.com/pages/Reisgids-Malaga/768688806480424
http://www.boekenbestellen.nl/boek/reisgids-voor-de-stad-malaga/
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