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2 MALAGA

Strandliv, kultur och skidåkning

M

alaga har blivit riktigt hett. En
sällsamt god blandning av Palma
de Mallorca och Barcelona, säger
många. Den gamla ruffiga industristaden
har ömsat skinn rejält under de senaste
åren och bjuder nu på lokal gastronomi av
högsta klass, en drös intressanta museer, nytt
spännande hamnområde och
närhet till äventyr längs både
havet och i bergen strax norr om
staden. Dessutom Playa de la
Malagueta – en fin strand mitt i
centrum.

då tempot är lugnare och gatorna fria från
kryssningsturister. Då kan man med gott
samvete skippa stranden och ägna tid åt
museer och gallerier. För det finns gott om
nyskapande kultur. Dessutom älskar jag
kombon skidåkning i Sierra Nevada och
vilsamt badliv i Malaga.

Det är lätt att resa vidare
med buss, tåg eller hyrbil för
att upptäcka andra delar av
Andalusien. Men jag stannar
gärna i Malaga, för cykelturer
längs havet, långa tapasrundor
och för den snudd på bilfria
gamla stadskärnan, där allt finns
inom gångavstånd.
För mig är dock Malaga som
allra bäst under vinterhalvåret,

Text & foto: CENNETH SPARBY

5 x viktiga fakta
Pass

Ta med pass eller internationellt
id-kort. Dessutom frågar
hotellen efter pass eller id-kort
när du checkar in.

hotell, de flesta restauranger
och även på många tapasbarer. Men visst är det bra med
kontanter. Det finns många
bankomater inne i Malaga.

Tidsskillnad

Klimat/bästa tid

Samma tid som i Sverige både
sommar- som vintertid.

Pengar

Nu kan du betala med kort på

Costa del Sol har hyfsat stabilt
väder året om. Men gillar du
inte temperaturer på upp mot
30 grader, så undvik juli, augusti
och början av september.

Svensk sommarkänsla finner
du oftast från slutet av mars
till mitten av juni samt under
sep-okt. Men även under
vinterhalvåret kan temperaturen
stiga till över 20 grader under
dagtid. Kvällarna blir dock klart
kyligare, med 5–10 plusgrader.

Språk

Spanska förstås. Men engelska
går utmärkt, även i bergsbyarna.
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5 x praktiska fakta
El

Samma el och uttag som i
Sverige så det är bara att ta med
prylarna hemifrån.

Mobilen

Mobilen fungerar bra. Från juni
2017 är roamingavgifterna ett
minne blott inom EU, vilket
innebär att man surfar och
skicka sms för samma pris
som i Sverige. Inom EU finns
dessutom sedan många år

tillbaka en enhetstaxa för att
ringa och ta emot samtal.

Internet

Utvecklingen går framåt på
internet-fronten, och i dag
erbjuder i stort sett alla hotell
gratis wifi. Du finner även
wifi utan kostnad på många
restauranger och kaféer.

Dricks

Dricks är inget man förväntar

sig, men visst kan du lägga 5–10
procent om du känner dig riktigt
nöjd med måltiden.

Öppettider

I Malaga lever siesta-tiden.
Butikerna öppnar vid nio-tiden
på morgonen, håller öppet
till 14 för att sedan öppna vid
17-tiden igen fram till 21. De
större varuhusen och många
turistbutiker har öppet under
hela dagen.
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5 x resa hit
Charter

Du kan åka charter till Malaga
med Solresor, Apollo och Ving.
Både långweekend och vecka.

Reguljärflyg

SAS och Norwegian flyger direkt
från Stockholm, Göteborg och
Köpenhamn. Priser från drygt
1 500 kr t/r.

Lågprisbolag

Ryanair flyger direkt från
Västerås två gånger i veckan.
Pris från dryga tusenlappen för

en t/r-biljett. Du kan också flyga
direkt från Köpenhamn.

Rundresor

Ett tips om du vill se mer av
Andalusien är att hänga med
på en rundresa. Temaresor
arrangerar både vandringsresor
och Andalusien runt med buss,
där man under en intensiv vecka
får uppleva Malaga, Granada,
Cordoba, Sevilla och Cadiz. Pris
från 12 998 kr inkl flyg, logi,
vissa måltider och entréavgifter.
S www.temaresor.se

Till/från flygplatsen

Buss är billigt och hyfsat
smidigt. Line A Express, går var
20:e minut från sju på morgonen
till midnatt, tar knappa
halvtimmen och kostar tre euro.
En taxi för upp till fyra pers
kostar mellan 25–35 euro. Var
noga med att avtala om priset
innan färden. Det går också att
åka tåg mellan flygplatsen och
Malaga, och tar endast en kvart.
Tåget går var 20:e minut mellan
sju på morgonen och fram till
efter midnatt. Kostar två euro.

Malaga beskrivs som en blandning av Palma de Mallorca och Barcelona.

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider

Häst och vagn – om du vill ha en sakta tur genom stan.

Det är gott om cykeluthyrare.

5 x ta sig runt
Gå

Det finns mycket att se och
göra i centrala Malaga. Och här
räcker det att promenera. För
avstånden är korta och i den
gamla stadsdelen är biltrafiken
begränsad.

Häst och vagn

En klassisk, men trevlig
turistfälla. Flera av
hästdroskorna står parkerade
vid Plaza de la Marina.
Förhandla om priset!

Cykel

Att cykla blir allt mer populärt,

och det finns flera cykeluthyrare
som också arrangerar guidade
turer från cykelsadeln. Men ska
du bara röra dig i centrum har du
ingen större nytta av hojen.

Buss och tåg

Från Malagas busstation på
Paseo de los Tilos, kan du
resa till bland annat Marbella,
Estepona, Granada och
Cordoba. Tågstationen ligger
alldeles intill. Snabbtåget till
Madrid tar 2,5 tim. Sevilla når du
på två timmar. Stadsbussarna
tar man på Alameda Principal
eller Paseo Parque, biljetten

köps på bussen och kostar 1.30
euro.

Hyra bil

Vill du göra några utflykter är
det definitivt läge att hyra bil för
en dag eller två. Det tar knappt
två timmar till Granada och att
färdas längs kusten är smidigt,
även om trafiktempot är högt.
Dessutom är det prisvärt att hyra
bil, du kan finna veckopriser från
knappa tusenlappen. Däremot
kan det vara svårt att finna gratis
p-platser inne i Malaga. Flera
hotell erbjuder dock parkering
mot avgift.
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5 x boende
Roommate Valeria

Nyöppnat boutiquehotel ett
stenkast från hamnen, i k-märkt
stilfull byggnad. Charmiga
och funktionella rum och
takterass med solstolar och
avsvalkningspool. Dubbelrum
från 130 euro/natten inkl frukost.
S www.room-matehotels.com/en/
valeria

Molina Lario

Centralt hotell, granne med
katedralen. Ett hundratal rum,
som är uppdelade på en modern
och en äldre 1800-talsbyggnad.
Satsa på ett rum i den äldre
delen. Hotellet har även
takterass med pool och populär
bar. Dubbelrum inkl frukost från
95 euro/natten.
S www.hotelmolinalario.com

Dulces & Dreams Hostel
En dröm för den som gillar
små och personliga hotell.
Med devisen ”the comfort
of a hotel, the charm of a
boutique, the price of a hostel”
bjuder de på mysig logi mitt i
den gamla stadsdelen. Olika
rumskategorier, med egen
dusch/wc eller delad variant.
Dubbelrum med delat badrum
från 45 euro/natten.
S www.dulcesdreamshostel.com

Picnic Dreams

Hotellet samverkar med
Dulces Dreams och har samma
omedelbara charm.
Personliga rum och kafé/
bar med öl från lokala
mikrobryggerier som extra
krydda. Nära Picassos
födelsehus, som numera
ärmuseum och butik.
Dubbelrum med dusch/wc
från 50 euro/natten. Enkelbädd
i flerbäddsrum från 20 euro/
natten.
w Calle San Juan de Letrán, 9
S picnic-dreams-boutique-hostel.
all-malaga-hotels.com/en

Picnic Dreams erbjuder personliga rum.

La Chancla Hotel

Vill du bo strax utanför stan,
på ett litet hotell med klart
strandnära läge, är La Chancla
ett gott val.
Ligger vid fiskebyn Pedregalejo.
Det tar en kvart med cykel

längs strandpromenaden in till
centrum. Lugnt läge, med havet
som närmsta granne.
Egen parkering finns.
Dubbelrum med frukost från 60
euro natten.
S www.lachanclahotel.com

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider

Katedralen i sin prydno.

5 x sevärdheter
Catedral De La
Encarnación

Ligger i Gamla Stan och är nog
som allra vackrast om kvällen,
när fasaden lyser i det milda
skenet från strålkastarna. Den
mäktiga byggnaden har anor
från tidigt 1500-tal, på en plats
där en morisk moské en gång
stod. Katedralen byggdes
aldrig helt färdig, på grund av
kostnaderna, och den saknar
därför ett klocktorn. Håller öppet
10–18.
w Ligger på Molina Lario.

Moriska lämningar

Alcazaba är ett moriskt fort på
en kulle, som byggdes under
tusentalet, med ett ståtligt
kungapalats innanför murarna.
Njut av lugnet en tidig morgon
eller sen afton och vandra

mellan prunkande trädgårdar,
fontäner och gamla byggnader
med imponerande mosaik.

Castillo de Gibralfaro

Borgen Castillo de Gibralfaro
ligger än högre upp, en
halvtimmes brant gångväg
från Alcazaba. Borgen är från
1300-talet och hit letar man
sig främst för utsiktens skull,
med en panoramavy över hela
Malaga, havet och bergen i norr.
För den som inte vill gå så kan
man ta buss 35.

Casa Natal de Picasso

Huset där Pablo Picasso
föddes 1881 är i dag platsen
för Picasso Foundation, ett
välskött forskningscentrum och
litet museum med butik och
konstgalleri. Här finns bland

annat ett rum inrett som när
Pablo Picasso var liten, samt en
kopia av hans konstnärsstudio.
Ute på torget finns dessutom en
bronsstaty av Picasso, sittande
på en bänk.
w Ligger i hörnet av Plaza de la
Merced.
S www.fundacionpicasso@malaga.eu

Hamnpromenaden

Muelle Uno – den nya
hamnpromenaden har
lyft hela Malaga, med
utmanande arkitektur och
ytor för umgänge. Här möts
flanerare, cyklister, brädåkare
och rullskridskofantaster om
aftonen. Gott om boutiquer,
barer och resturanger. Och
dessutom lyxiga fritidsbåtar och
kryssningsfartyg att kolla in.
S www.muellouno.com
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5 x områden
Matmarknad

Mercado Atarazanas, väster
om Marqués de Larios, är som
allra bäst tidigt om morgonen,
när fisk- och skaldjursdiskarna
dignar av dagens fångst.
En imponerande byggnad
med ståtlig marmorentré
som varit marknadsplats
sedan 1800-talet. Kött- och
grönsaksavdelningarna är lika
imponerande.

Arabiskt bad

Ett besök på Hamam Al Andalus
kan vara skönt efter en hektisk
dag i Malaga. Här kan du njuta
av ångbastu, heta pooler och
massage – som om du vore
förflyttad till Marocko. Bad och

massage i kombination kostar
drygt 40 euro.
S www.hamamalandalus.com

Takterasser

Flera hotell lockar med barer
på takterasserna. Klart bästa
vyerna har AC Hotel Malaga
Palacio, Molina Lario och Room
Mate Valeria. Alla tre ligger vid
Plaza de la Marina/Alameda
Principal och har maffiga vyer
över havet, staden och bergen.
Passar allra bäst i solnedgången

Soho

Det tidigare så slitna området,
som avgränsas av gatorna
Alameda Principal, Alameda
de Colón och Manuel Augustin

Heredia, har nu blivit en het
stadsdel med små hotell,
tapasbarer och restauranger.
Dessutom har ett antal
konstnärer skapat “streetart” på husväggar i kvarteren.
Vandra runt och beundra!
S www.sohomlg.com

Plaza de Toros

Ta del av tjurfäktningshistorien
och besök Plaza de Toros,
en av Malagas många
kulturarvsmärkta byggnader.
Den byggdes 1874, och här
finns ett museum, som är väl
värt att besöka om man vill ta
del av historien. Här arrangeras
även konserter, där bl a Bob
Dylan spelat under åren.

Missa inte matmarkaden.

Dags
temperatur
och antal
regniga
dagar per
månad.

15 16 18 19 23 27 30 30 27 22 18 15 Malaga
-1 -1 3 8 14 19 22 20 15 9 5 2 Stockholm
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Väder

16 14 10 11 11 13 13 14 14 15 16 17 Stockholm
13 13 12 11 8 5 2 3 5 9 11 13 Malaga

Priskoll
Så mycket kostar:
Öl, 33 cl: 20 kr.
Glas vin: 20 kr.
Espresso: 10 kr.
Taxi 3 km: 90 kr.
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KULTURENS
Malaga seglar fram
som en klart vital
kulturdestination, och
räknas nu som en
av Spaniens främsta
kulturstäder, tätt efter
jättarna Madrid och
Barcelona. En satsning
på mer än en halv
miljard kr under parollen
”Málaga, ciudad de
museos”, en stad av
museer har gett resultat
– för här finns över 40
stycken. Här har vi samlat
alla höjdare, nya såväl
som gamla.

1Museo Picasso

Malaga fick
2003 äntligen sitt
Picassomuseum,
som sedan dess
varit stans största
attraktion.
Picasso som staty utanför huset där han
föddes, gör honom gärna sällskap.
Det ligger i
det varsamt
renoverade
Bacon, Marc Chagall, Pablo
säte för
Palacio de
Picasso och Frida Kahlo. Entré:
Picasso
Buenavista, där
4–9 euro.
Foundation.
man i tolv salar
S www.centrepompidou-malaga.eu
Dessutom
visar en permanent
finns det en
samling av målarens och Picassomuseet. populär museibutik i
Collection of the
skulptörens arbete från flera
entréplanet. Entré: 3 euro.
Russian Museum St
perioder. Entré: 7–10 euro.
S www.fundacionpicasso.malaga.eu
Petersburg/Malaga
S www.museopicassomalaga.org
Storslaget museum som
invigdes 2015 och ligger i en
Centre Pompidou
gammal tobaksfabrik, där
Casa Natal de
En filial av den omskrivna
enbart den praktfulla entrén
Paris-institutionen, och den
Picasso
är värd sitt besök. På en över
första av sitt slag i världen.
Fullfölj Picassoturen med att
2 300 kvadratmeter stor yta
Den invigdes 2015, i en unik
besöka Plaza de la Merced 15
presenteras rysk konst under
kubformad byggnad i hamnen.
och huset där han föddes 1881.
århundradena. Entré: 4–8 euro.
Här kan du ta del av kända
Numera är det ett litet välskött
S coleccionmuseoruso.es
konstnärers verk, som Francis
museum och konstgalleri samt

4
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-I-TOPP I MALAGA
7Museo Jorge Rando

Ett gammalt kloster, som
nyrenoverats, rymmer en hel
del konst av den snart 70-årige
spanske expressionisten
Jorge Rando. Konserter och
workshops är andra inslag. Men
lika häftigt är det att vandra runt
i byggnaden. Fri entré.
S www.museojorgerando.org

8Museo del Vino

Centre Pompidous magiska kub lockar i hamnen.

En smak och doft
av Malagas viner i
1700-talsbyggnaden Palacio
de Biedmas, mitt i Malagas
historiska centrum. Lär dig mer
om tillverkningen och avsluta
med att prova både söta och
torra varianter. Entré (inkl
vinprovning): 5 euro.
S www.museovinomalaga.com

Automo9Museo
vilístico y de la Moda

Flygmuseet i Malaga.
är lån från privata samlare.
Spännande utställningar och
museibutik. Dessutom ligger
här Oleo, en av Malagas bästa
restauranger. Fri entré.
S www.cacmalaga.eu

CAC, här finns modern konst.

5CAC Malaga

Missa inte att besöka
centret för modern konst på
CAC, som ligger i en gammal
marknad vid Guadalmedinafloden. De flesta av konstverken

Thyssen
6Carmen
Museum

Baronessan Carmen Thyssens
privata kollektion med idel
spanska 1800-talsmålare.
Museet ligger i ett Palacio de
Villalon, ett ståtligt 1700-tals
palats. Här hålls även tillfälliga
utställningar. Entré: 6– 9 euro.
S www.carmenthyssenmalaga.org

Läckert bil- och modemuseum
i Malagas gamla tobaksfabrik
från 1927. Ett måste inte bara
för bilfantasterna. Här finns ett
hundratal veteranbilar utställda;
Rolls Royce, Bugatti och Bentley
är några i raden. Dessutom får
du ta del av vintagemode och
konst. Har du pengar över kan
du alltid hyra en bil, inklusive
chaufför. Priserna börjar från
600 euro. Entré: 8.50 euro.
S www.museoautomovilmalaga.com

10Museo
Aeronáutico

Kul flyghistoria vid terminal 1 på
flygplatsen i Malaga. Ännu en
nostalgiresa till en gyllene epok
för många. Klart familjevänligt,
då man får kliva in i gamla
flygplan, testa en flygsimulator
och kanske bli serverad av
flygvärdinnor i stilfull klädsel.
Klart familjevänligt. Fri entré.
S www.aeroplaza.org

12 MALAGA

5 x drycker
Öl

Mikrobryggerierna har ökat
i antal även i Malaga med
omnejd, även om San Miguel
och Cruzcampo är det mest
vanliga när man beställer en
”cerveza”. De flesta nöjer sig
med en ”caña” som är ett glas
på 25 cl. Kostar för det mesta
1,50–2 euro. På Arte&Sana Craft
Beer Café, Plaza Merced 5, får
finsmakaren sitt lystmäte. Här
finns ett urval av Andalusiens
bästa hantverksöl.

Vin

Andalusien och
Malagaprovinsen har under
2000-talet fått sig ett namn
som vinregion, med flera
förstklassiga vingårdar. Så satsa
lokalt! Ett glas vin direkt ur

tunna på en bar kostar ofta inte
mer än en euro, medan ett glas
vin från flaska börjar från två
euro. Ett säkert kort är viner från
Bodega Kieninger och Bodega F
Schatz i Ronda.

Sherry

Närheten till staden Jerez i
Cadizregionen väster om Tarifa
har gett sitt namn åt drycken.
Det finns både torra och söta
varianter av det omtyckta
starkvinet. Många Malagabor
väljer en torr sherry till sina
tapas.

Gin

Vurmen för gin bara ökar i
Spanien, och i Malaga finns flera
barer som specialiserat sig på
kvalitetsgin från det egna landet.

Gin Tonic Bar och Baraboo
Gin Y Copas är två ställen som
bägge erbjuder mer än 60 olika
ginsorter och ett 30-tal olika
tonics.

Kaffe

Det har alltid gått att få gott
kaffe i Spanien – om man gillar
mörkrost förstås.
I Malaga finns det nu flera
kaffebarer som rostar själva, och
där man också kan köpa med
sig kaffet.
Till frukost är det ”Café con
leche” som gäller – kaffe med
hälften mjölk.
Senare på dagen en ”cortado” –
espresso med lite mjölk, eller en
”solo” som är en ren espresso.
Kolla kaffesorterna på:
S www.bertanicafe.com

Vinprovning är populärt.

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider
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Baren La Tranca är en bra början på kvällen.

5 x tapasbarer
La Tranca

Trendigt och trångt, i synnerhet
under helgerna. Minimal bar och
mötesplats med ett rikt urval av
tapas. Öppet från tolv på dagen
till två på natten. La Tranca är
perfekt som start på aftonens
utflykter. Chorizo, empanadas
och tortillas tillsammans med ett
glas öl eller vin kostar mindre än
nio euro.
w Calle Carretería, 93.
S www.latranca.es

Bodegas El Pimpi

Den stora favoriten för
många Malagabor och för
turister. Ligger granne med
Picassomuseet, och består av
flera olika delar. Deras tapas är
både klassiska och prisvärda.
Bläckfisksalladen för två euro
är ett måste. Kolla vinfaten
i ett av rummen, där bland

annat Malagabördige Antonio
Banderas satt sin signatur, med
ett inledande ”Viva Malaga!”.
w Calle Granada 62.
S www.elpimpi.com

Uvedoble Taberna

Modern och poppis tapasbar
med stilren inredning. Skippa
borden och sätt dig istället vid
den långa bardisken och njut
av smårätterna. Udda tapas
som tuna tataki, ceviche på
svärdfisk och svarta nudlar med
babybläckfisk. Miniburgarna
och minipizzan med anklever får
du heller inte missa.
w Calle Sister 15.
S www.uvedobletaberna.com

Antigua Casa de Guardia
Malagas äldsta taverna
och tapasbar – från 1840
– ligger nära fisk- och

grönsaksmarknaden. Tidlöst
och enkelt, med vermouth
och sherry serverat direkt ur
vinfaten. Litet urval av tapas,
med sardiner, räkor, musslor och
bläckfisk i fokus. Allt du dricker
och äter markeras med krita på
bardisken.
S www.antiguacasadeguardia.com

El Tapeo de Cervantes/
El Mesón de Cervantes

Två tapasbarer som drivs
av entusiastisk och prisad
argentinsk krögare, som kom till
Malaga för närmare tio år sedan.
Spännande och variationsrika
tapasmenyer med priser från ett
par euro.
Här finns fisk, skaldjur och även
mer udda inslag som blodkorv
och griskinder.
S www.elmesondecervantes.com
S www.eltapeodecervantes.com
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Frukost på La Recova.

Middag på Los Patios de Beatas.

5 x restauranger och kaféer
Mura Mura

I ett litet krypin skapar Carmine
Guarino rustika rätter med
italienska förtecken. Missa
inte den direktimporterade
buffelmozarellan och gnoccin
med chili, vitlök och musslor.
Ekologiska råvaror och väl
utvalda viner. Varmrätter från
nio euro.
Tel +34 952 22 55 05
w Duque de la Victoria, 5
S www.ilmuramura.com

Oleo

Inhyst i CAC –- moderna museet
– bjuder restaurang Oleo med
kökscheferna Sergio och Rui, på
en härlig blandning av medelhav
och asien.
Här finner du ett rikt urval av
tapas, stans bästa sushi och

sashimi, tillsammans med
fantasifulla rätter med tonfisk,
havskräftor och lokalt kött som
bas.
Varmrätter från 14 euro.
Tel + 34 952 21 90 62
S www.oleorestaurante.es

Los Patios de Beatas

Vinotek och restaurang med ett
stort urval av viner på glas. Här
tas både mat och vin på stort
allvar.
Kolla gärna vinkällaren innan
middagen.
Och de få borden ute på
gatan har högsta mysvärde.
Femrättersmeny från 30 euro.
Vinpaket från 15 euro.
Tel +34 952 210 350
w Calle Beatas 43
S www.lospatiosdebeatas.com

La Teteria

Stans bästa utbud av tesorter,
enligt många Malagabor. Perfekt
mötesplats för både frukost
och fika. Serverar också lunch
och har ett fylligt sortiment av
hantverksöl. Perfekt läge med
uteservering.
w Calle San Augustin 9.
S www.la-teteria.com

La Recova

Hantverksbutik och enklare
restaurang med en av de bästa
frukostarna i stan. Ett fynd för
knappa tre euro. Café con leche
med rostat lantbröd, små skålar
med grönsaksröror, smör och
marmelad.
w Pasaje Nuestra Señora de los
Dolores de San Juan 5.
S www.larecova.es

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider
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5 x om mat
Tur i tapans tecken

småfisk och skaldjur. Arroz a
la marinera – den andalusiska
varianten av paella är också väl
värd att pröva, liksom patatas
bravas – friterad potatis med
kryddig tomatsalsa.

Spain Food Sherpas arrangerar
guidade turer i matens tecken,
som inkluderar mat och dryck
på ett flertal olika ställen.
Även besök i matbutiker och
bagerier.
Kunniga guider och garanterat
ett bra sätt att lära känna den
andalusiska matkulturen.
S www.spainfoodsherpas.com

Dagens lunch

Det är ytterst prisvärt att äta
Menú del día i Spanien – dagens
lunch – där det ofta går att njuta
av en trerättersmeny med ett
glas vin eller öl och kaffe för
under tio euro.
Under sommaren är det ofta
gazpacho som förrätt – den
kylda, kryddiga tomat- och
paprikasoppan.

Tider

Fortfarande äter spanjorerna
mycket senare än vad vi gör i
Skandinavien.
Räkna med att man öppnar för
lunch vid 13, för att hålla öppet
till 16. Middag från 19-tiden, där
Malagaborna själva dyker upp
tidigast vid 21.
Boka bord kan vara bra på de
mer populära ställena.

Läckert från havet

Väljer du att äta lunch eller

Dagens lunch är prisvärd.
middag på någon av de
enklare tavernorna längs
strandpromenaden öster om
Malaga är de grillade sardinerna
en höjdare, även fritura mixta –
en blandad kompott av friterad

Lokala produkter

Vill du bli inspirerad och lära dig
mer om det spanska köket samt
kanske också få handfasta tips
om lokal mat i Malaga, kolla in
sajten:
S www.saboramalaga.es

Grillat från havet.
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5 x shopping
Marqués de Larios och
Calle Nueva

De populära gågatorna är
självklara shoppingstråk
för kläder och skor, med
märkesbutiker som bland annat
Mango, Massimo Dutti och
Desigual, samt skoaffärerna
Antonio Perriego och Nicolas.
Ofta realisation, så det går att
fynda.

El Corte Ingléz

Varuhuskedjan El Corte Ingléz
finner du på Avenida de
Andalucia 4-6. Kan vara kul om
man gillar större avdelningar för
t ex mat, möbler, köksredskap
och kläder i mängd.
S www.elcorteingles.es

Larios Centro

Vill man besöka ett större
köpcentrum är Larios Centro ett
säkert kort. Här finns de flesta
av Spaniens större butikskedjor.
S www.larioscentro.com

Muelle Uno

Det nya hamnområdet bjuder
på avslappnad shopping
längs hamnpiren. Här finns
märkesbutiker som Diesel,
Timberland, Lacoste, Coolligan
och Camper, och även affärer
med fokus på friluftsliv och
hudvård.
S www.muellouno.com/shops

Delikatesser

Flera affärer har specialiserat sig på jamón serrano.

Malagas gamla stadsdel har
flera delikatessbutiker som
specialiserat sig på den spanska
lufttorkade skinkan, jamón
serrano och jamón iberico.
Den mer exklusiva varianten
heter pata negra, från grisar
uppfödda på ekollon. Anrika La
Mallorquina har ett brett urval
för skinkfantasten. Dessutom
vällagrade ostar, marmelader,
olivoljor och inläggningar –
perfekt att köpa hem.
S www.la-mallorquina.es

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider
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5 x äventyr
Sierra Nevada

Satsa på en weekend med
skidåkning i Sierra Nevada och
badliv i Malaga. För bara en
halvtimme med bil från Granada
ligger den imponerande
bergskedjan, som når över 3 000
meter.
Här kan du åka skidor ända fram
till mitten av april.
S www.sierranevada.es

Tarifa

Tarifa är en dröm för den aktive.
Vill man inte surfa finns goda
möjligheter till cykling i bergen,
dykning, hang-gliding, ridturer
och långsamma vandringar
längs stränderna. Valskådning i
sundet mellan Europa och Afrika
är ett äventyr i sig.
S www.whalewatchtarifa.net/eng

MTB i Malaga

Utforska bergen ovan Malaga
med mountainbike – på
egen hand eller med guide.
Mountainbike Malaga och
Bike2Malaga hyr både ut cyklar
och arrangerar turer.
S www.mountainbikemalaga.com
S www.bike2malaga.com

Sierra Nevada.

Ravinvandring

Kustcykling

Bolonia, Costa de la Luz

Alpujarras

Caminito del Rey, en timme
med bil nordväst om
Malaga, räknas som en av
Europas mer svindlande
ravinvandringar, byggd som
transportled i samband
med ett kraftverksbygge. .
Guideboksförlaget Lonely Planet
har listat vandringen som ett av
de hetaste äventyren i världen.
S www.caminitodelrey.info

Hyr cykel och trampa österut
längs kusten mot Torre del Mar
och idylliska Nerja. Du passerar
flera små fiskebyar och den
charmiga kuststaden Rincon de
la Victoria, med lång sandstrand
och en mängd tavernor direkt
på stranden. Långa sträckor är
dessutom bilfria. Hyr cykel med
eller utan guide gör du på:
S www.malagabiketours.eu

5 x fler favoriter
Estepona

Charmig kuststad mellan
Marbella och Gibraltar. Lockar
med lång strandpromenad och
sommarfestival.

Häftig by vid kusten väster om
Tarifa. Starka vindar och väldiga
vågor gör att vindsurfarna trivs.

Dramatiskt bergsområde vid
Sierra Nevada, med fin vandring
längs små bergsbyar.

Casares och Gaucin

Två bergsbyar strax norr om
Estepona. Vitkalkade stenhus
och moriska fort, som ser ut att
hänga på klippväggarna.

Sevilla

Ta tåget från Malaga till
klassikern Sevilla. Det tar två
timmar och gör att det funkar
bra med en dagsutflykt.

Bolonia, Costa de la Luz.
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5 x utflykter
Klassiska Marbella

Klassikern Marbella är väl värd
en utflykt. Här finns en vilsam
strandpromenad, mysig gammal
stadskärna med små butiker,
kaféer och restauranger och
det berömda apelsintorget.
Dessutom är det nära till Puerto
Banus lyxiga hamnområde.
Väljer du att sova över är
The Town House ett gott val.
Fiskerestaurangen Altamirana,
ett par kvarter bort, är ett säkert
tips.

Bergsbyn Mijas

Bergsbyn Mijas finner du mellan
Malaga och Marbella. Även om
byn ligger nära massturismen
i Fuengirola har Mijas bevarat
en hel del av sin själ och känsla.
Hit reser många för ett besök
på den populära baskiska
restaurangen El Mirlo Blanco.
Här lagar mor och dotter i

familjen Auzmendi gedigen
husmanskost med själ och
känsla.

Klippstaden Ronda

Varför inte lägga en heldag på
en utflykt till den mytomspunna
bergsstaden Ronda, knappt två
timmars bilfärd bort.
Ronda är på många sätt själva
essensen av allt som förknippas
med Spanien. Vitkalkade hus,
legendarisk tjurfäktningsarena,
blomsterprakt och anrika palats.
Ernest Hemingway var ofta här
och hämtade inspiration till sina
böcker.

Granada och Alhambra

Bergsstaden Granada med
världsarvet Alhambra ligger två
timmar med bil från Malaga.
Den välbevarade och närmare
tusen år gamla moriska
befästningen tronar på en

klippa. Här kan du vandra
mellan palats och trädgårdar
i många timmar. Kolla även
utsiktsplatsen Mirador St
Nicolas i stadsdelen Albayzín för
att njuta av vyn över Alhambra
och de snötäckta Sierra Nevadabergen i fonden. Missa heller
inte grottbostäderna på kullen
ovanför Sacromonte.
Ett säkert tips är att förboka
entrébiljetten till Alhambra på:
S www.alhambra.org/en

Gibraltar

Vill man ta del av brittisk
historia i Andalusien, så är ett
besök i Gibraltar mödan värd.
Med en yta på endast sex
kvadratkilometer har den väldiga
klippan, med sina Gibraltar-apor,
haft stor betydelse. Se till att
parkera bilen i La Linea på den
spanska sidan, så slipper du de
långa tullköerna.

Världsarvet Alhambra.
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Klippstaden Ronda.

5 x Ingvar Oldsbergs bästa tips
Folkkäre Ingvar Oldsberg är en av landets största tv-profiler, både som sportjournalist och programledare. Han har under många år haft eget semesterboende vid
Solkusten, mellan turistorten Fuengirola och klassiska Marbella. Här tipsar Ingvar
om sina fem måsten i och kring Malaga.

1Gamla stan i Malaga

av uteserveringarna och njuter
av folklivet tillsammans med
– Hela stan har ju fått en
en kopp kaffe eller ett glas vin.
rejäl ansiktslyftning under
Strandpromenaden hör
2000-talet, där bilarna
dessutom till Solkustens
fått ge vika för vilsamma
bästa flanörstråk.
gågator och cykelstråk.
Missa inte en runda
bland alla tapasbarer,
Bo på en parador
för här kan du verkligen
– Att övernatta på
njuta av smårätter för en Oldsberg.
en spansk parador är en
billig penning. Ett besök
upplevelse i sig. Paradores
i katedralen och några timmar
de España är exklusiva hotell
på Picasso-museet är ett måste
belägna i slott, herresäten
för förstagångsbesökaren!
och gamla kloster. I dag finns
det över 90 paradorer runt
om i Spanien, och kedjan
Marbella
ägs av spanska staten. Både
– Den anrika och populära
Ronda och Malaga lockar med
kuststaden några mil väster
boendet, där paradoren i Ronda
om Malaga hör till min
ser ut att hänga på en klippa.
absoluta favorit. Plaza de los
Naranjos (Apelsintorget) är en
riktigt vacker turistfälla. Det
Fotboll på La
mer än 500 år gamla torget
Rosaleda
fullkomligt lyser av apelsiner.
– Varför inte kolla en match i
Här sätter jag mig gärna på en
La Liga på Malagas mer än 75

3

2

4

år gamla fotbollsstadion. Som
gammal sportreporter är det ett
måste när jag besöker staden.
Och till skillnad från många
andra länder i Europa råder en
smått familjär stämning när
man kollar fotboll i Spanien.
Huliganrisken är obefintlig och
hit kommer många familjer
för att umgås och njuta av fin
fotboll spelad av hemmalaget
Malaga CF.

5Byn Mijas

– Byn Mijas pueblo, med
romerskt och moriskt ursprung,
ligger knappa milen norr om
Fuengirola. Byn är en av många
”pueblos blancos” i bergen
ovan Malaga, med vy över
Gibraltarklippan och Rifbergen
i Afrika. Här finns dessutom en
handfull riktigt bra restauranger
som lockar med kryddstark
chorizo som aptitretare.

5 x telefonnummer
Ringa hit

+34 eller 0034 är landskoden
till Spanien. Malaga har
riktnummer 952, knappa in alla
nio siffror.
Ska du ringa till Sverige från
Malaga slår du +46 eller 0046
och tar bort nollan i riktnumret.

Polis och larm

Lokala polisen når du på 092,

och numret till larmcentralen är
desamma som i Sverige, 112.

Adressen är Cordoba 6 – local
501.

Malagas turistkontor

Taxi

Tel: +34 951 92 60 20.
Informationen ligger på Plaza de
la Marina 11.

Svenska konsulatet

+ 34 952 604 383 är numret till
svenska konsulatet.

5 x bra sajter
Matnyttigt om Malaga

En bra ingång är den lokala
turistinformationen som som
kan ge en mängd handfasta tips
på allt som finns att göra och se
i Malaga.
S www.malagaturismo.com

Officiella turistsajten

Spanska turistbyrån har en
egen sajt, där du kan hämta mer
generell information.
S www.spain.info

Malaga för en weekend

Med fokus på kultur, gastronomi
och heta weekendtips är Malaga
Slow Guide oumbärlig för dig

Vill du ha tag i en taxi från
flygplatsen så kan du ringa
Cheap Taxi Malaga på
+34 685 975 575 – ett av många
taxibolag i Malaga.
S www.cheaptaximalaga.com

Minilexikon
som vill få de mest aktuella
tipsen för en helg.
Guiden finns även i en tryckt
version.
S www.malagaslowguide.com

Mer om Andalusien

Vill du veta mer om Andalusien
och vad man kan göra är det
läge att kika på:
S www.andalucia.org

Info för skandinaver

Svenska magasinet är en tidning
i både tryckt form och på nätet
som bjuder både på nyheter och
reportage.
S www.svenskamagasinet.nu

Hej/God dag
– Hola/Buenos días
Por favor – var snäll …
Tack – Gracias
Ja/Nej – Sí/No
Hur mår du?/Hur mår ni?
– Cómo estás?/Cómo
está?
Jag mår bra
– Estoy bien
Jag förstår inte
– No entiendo
Pratar du (ni) engelska?
– Hablas (habla) inglés?
Var ligger…?
– Dónde está…?
Vad kostar den? –
Cuánto cuesta?
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