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OudeStad
Romeinse, Arabische en Christelijke
resten komen samen in de Oude Stad.
De steegjes zijn een levend bewijs van
een eeuwenlange geschiedenis, prachtig
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bewaard, die de wandelaar keer op keer
verrast wanneer hij plaatsen vol traditie en
charme bezoekt.
De Arabische muur, musea, pleinen,
kapellen en de populaire kerk, de Iglesia
de Nuestra Señora de la Encarnación
zijn getuigen van een rijk en aantrekkelijk

cultureel aanbod dat aangevuld wordt
door restaurants, typische winkels en een
onmiskenbare Andalusische atmosfeer.
In het hartje van de Oude Stad vinden we
La Plaza de los Naranjos (eind XV eeuw),
een van de eerste Christelijke ontwerpen
na de "Reconquista" (Herovering).

Het plein werd gebouwd volgens de
destijds bestaande traditie van de
Castellaanse steden, hoewel in dit geval
zonder portieken. Verder bevindt zich hier
de oude Casa del Corregidor, het Stadhuis
en de bedevaartkapel, de Ermita de
Santiago.
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l . Sinaasappelbomenplein (Plaza de los
Naranjos, XV eeuw)
2. Stadhuis (XVI eeuw)
3. VW-kantoor
4. Casa del Coregidor. Voormalige
rechterswoning (XVI eeuw)
5. Kapel van Santiago (XV eeuw)
6. Nis van de Maagd der Smarten
(typisch hoekje)
7. Calle Ancha: Casa Correa (XVIII eeuw)
8. Kapel van Santo Cristo de la Vera
Cruz (XVI eeuw)
9. Hoofdkerk van "Ntra. Sra. de la
Encarnación" (XVII eeuw)
l O. Arabische kasteelresten (X eeuw)
11. Kapel van de Santo Sepulcro (1994)
12. Park Arroyo de la Represa
13. Spaans hedendaags
gravuurkunst-museum (voormalig
ziekenhuis Bazán, XVI eeuw)
14. Kapel en voormalig ziekenhuis van
San Juan de Dios (XVI eeuw)
15. Paseo La Alameda (XVIII eeuw)
16. Avenida del Mar - Bronzen beelden
van Dalí (replica's)
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Bezienswaardigheden
STADHUIS VAN MARBELLA (AYUNTAMIENTO):
De bouw werd bevolen in 1568 door de
Rechter Juan de Pisa Osario, en werd
beeindigd in 1572. Later vonden meerdere
uitbreidingen plaats.
In het interieur zijn de volgende plaatsen
vermeldenswaardig: de oude Kapittelzaal
(vandaag de dag vergaderzaal), wiens dak,
door handwerkers in mudéjar stijl gemaakt,
een onmiskenbare artistieke waarde vormt,
en de oude Justitiezaal (vandaag de dag
het kantoor van de burgemeester) met een
reeks muurschilderingen.
VOORMALIGE RECHTERSWONING (CASA
DEL CORREGIDOR): Gebouwd in 1552, in
laat gotische mudéjar stijl, gaat het om een
zeer interessant gebouw waar de voorgevel
in het oog springt, gemaakt van bewerkte
steen, en die doorloopt tot het balkon van
de eerste verdieping, waar zich een balkon
bevindt met een puntvormige boog met
hangend frame, afgewerkt door schijven
en bollen. Op de bovenste verdieping zien
we 4 bogen die niet centraal gelegen zijn
ten opzichte van de gevel, met mudéjar
invloed.

KAPEL VAN SANTIAGO: Het gaat om de
oudste Christelijke constructie van de
stad. Dit was een van de moskeeen die na
de "Reconquista" (Herovering) ingewijd
werden. In 1505 richtte de aartsbisschop
van Sevilla er een parochie op, en dit
duurde tot ongeveer de XVII eeuw, toen het
gebouw de categorie van kapel kreeg. Het
is de zetel van de Congregatie, de Cofradía
del Stmo. Cristo del Amor, María Stma. de
la Caridad en San Juan Evangelista.
OUDE BAZÁN ZIEKENHUIS (VANDAAG DE
DAG "MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORANEO"): lnteressant gebouw
uit de XVI eeuw, in renaissancestijl, maar
gekenmerkt door een belangrijke gotische
mudéjar invloed.
De leider van de vesting en de eeuwige
bestuurder van de stad, Alonso de Bazán,
legde er in 1570 in zijn testament enkele
zeer concrete eisen vast op basis waarvan
een ziekenhuis in zijn hoofdgebouwen
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gebouwd moest worden. Het ziekenhuis was bestemd voor de armen en de behoeftigen
van deze stad.
SPAANS HEDENDAAGS GRAVUURKUNST-MUSEUM (MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO): lngewijd in november 1992, vindt men hier onder andere gravuren van
Picasso, Miró, Tápies, Barceló, Chillido, Saura, Caruncho, José Hernández, José Caballero of
Canogar, belangrijke vertegenwoordigers van de Spaanse hedendaagse kunst.
Er worden belangrijke tijdelijke tentoonstellingen gehouden en er vinden ook kunst- en
muziekactiviteiten plaats. Het museum beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek met werken
die gewijd zijn aan de hedendaagse kunst.
VOORMALIG ZIEKENHUIS VAN "SAN JUAN DE DIOS" (XVI EEUW): Eén van de maatregelen die
de Katholieke Koningen namen na de herovering van Marbella in 1485, was de oprichting van een
ziekenhuis voor vreemdelingen. Dit ziekenhuis werd eerst "de la Misericordia" en later "de San
Juan de Dios" genoemd, omdat het broeders of paters van deze Orde waren die in 1687, door het
Koninklijke Besluit van Carlos 111, de leiding van
het ziekenhuis op zich namen. Opvallend is de
kapel met dezelfde naam.
KAPEL VAN "SAN JUAN DE DIOS": De bouw
dateert van begin XVI eeuw. Het is een kapel
met één enkel schip, bedekt door een mooi
wapenschild uit hout met drie delen, versterkt
door dubbele dwarsbalken wiens sterren
niet geometrisch versierd worden, maar met
eucharistische symbolen zoals de kelk. Deze
elementen zijn een weerspiegeling van de
mudéjar traditie.
Aan de buitenkant valt zijn interessante
gevel op, bewerkt met stenen uit de laat
gotische stijl.
8

KERK VAN "NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN": Dit was een moskee ingewijd door de Katholieke
Koningen na de herovering van de stad op 11 juni 1485, een zeer beroemde gebeurtenis. De
voorwaarden van de moskee waren blijkbaar niet ideaal voor de cultus of misschien was het
zijn slechte staat die verplichtte om over te gaan tot een nieuwe constructie of een uitgebreide
renovatie tussen 1517 en 1518. In de XVII en XVIII eeuw observeren we verschillende werken,
met als resultaat de parochiekerk zoals we ze vandaag de dag kennen. Een reisgids van begin
de XX eeuw beschreef de lncarnatie: Men spreekt van een tempel gebouwd in de XVIII eeuw en
herbouwd, na de burgeroorlog, waar men probeerde de stijl van die tijd te behouden. Het huidige
gebouw behoudt zijn structuur met kleine hedendaagse wijzigingen.
Zijn structuur is basiliekachtig, met drie schepen, een in het midden en twee aan de zijkanten.
Het hoofdaltaar, in barokstijl, beschikt in het midden over het beeld van de beschermheilige van de
stad, San Bernabé. Het Orgel van de Sol Mayor, uit 1975, springt in het oog, en wordt beschouwd
als een van de belangrijkste die in Spanje in de XX eeuw gebouwd werden.
Aan de hoofddeur vinden we een voorgevel, bestaande uit okerkleurige steen, in Rococostijl,
werk uit de tweede helft van de XVIII eeuw. Een grafsteen met zijn wapenschild vermeldt dat
bisschop Ludovico op deze plaats in 1618 een toren gebouwd heeft.
KAPEL VAN "SANTO CRISTO DE LA VERA CRUZ": Deze kapel werd gebouwd in de XVI eeuw en
werd later, in de XVIII eeuw, met een kamertoren uitgebreid. De kapel bestaat uit een enkel schip, in
het interieur volt het koor en een toscaanse zuil op die uitloopt in het doopvont.Aan de buitenkant
volt de gevel op met zijn bewerkte steen en wapenschilden, zijn kleine klokkentoren en, in het
bijzonder, de zijkapel, met een octogonale structuur met pilasters die rond cirkelvormige openingen
staan, en bedekt met een octogonaal afdak gemaakt van glaskeramiek, opgeheven op een plint
met pinakels aan de hoeken.
ARABISCHE KASTEELRESTEN: Het gaat slechts om een klein deel van wat ooit het
verdedigingsysteem van Marbella was. De muren van de zuidelijke en westelijke dwarsliggers
verkeren nog in acceptabele staat, terwijl die aan de noordelijke kant in slechte staat verkeren,
waar vroeger de citadel en de vestiging was. Deze bezetten de noordwestelijke kant van een
verdedigingssysteem dat, naast de vesting en de citadel, over een afrastering of een muur met
aanzienlijke hoogte en dichtheid beschikte dat de moslimstad omsloot. Deze afrastering beschikte
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over 3 toegangspoorten, wiens nomen overeenstemmen met de huidige toponiemen van de plaats
waar ze zich bevonden: Puerta del Mar, Puerta de Málaga en Puerta Ronda.
Beschermd door zijn ring van muren en torens, verbonden -in het Marbella ten tijde van de
Islam- enkele dwarslopende straten de meest gefrequenteerde toegangen tot de ommuurde stad.
We kunnen het begin van de bouw van het kasteel ongeveer in de X eeuw (periode van de kalief)
dateren, en zijn uitbreiding in de XIV eeuw (periode van de Nazarís). Er werden constructiematerialen
van een of ander Romeins gebouw in de buurt hergebruikt, zoals aangetoond wordt (in de calle
Trinidad) door de aanwezigheid van drie lonische kapitelen, gebruikt als eenvoudige stenen.

10
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Bezienswaardigheden in de
buurt van de Oude Stad
"CORTIJO MIRAFLORES": Gebouwd als
landhuis in 1704 door de heer Tomás
Francisco Domínguez Godoy, werd het
geheel al snel omgebouwd voor de installatie
van een suikerfabriek en een door dieren
aangetrokken oliemolen.
Het geheel functioneerde als woonplaats
van zijn heren en suikerfabriek tot het midden
van de XIX eeuw, toen de suikeractiviteit
verdween en machines voor de oliemolen
ingevoerd werden.
In 1991 wordt het complex eigendom
van de gemeente. Tijdens de restauratie
worden de resten van een rotskerk uit de X
eeuw ontdekt, evenals 5 suikerovens.
Na de restauratie werd het hele complex
omgevormd tot het Cultureel Centrum Cortijo
Miraftores. Bezienswaardigheden zijn Het
Museum van de Olie (met meer dan 200
jaar oude gerestaureerde machines), de
Archeologische Tentoonstelling, met een
visie van Marbella vanaf het Paleolithicum
tot de Moderne Tijd, het Fondo Histórico
del Archivo Municipal, en verschillende
Tentoonstellings- en Conferentiezalen. Het
12

geheel is omringd door een prachtige tuin,
van bijzonder botanisch belang.
Hier vinden permanent allerlei
tijdelijke tentoonstellingen, conferentiecycli,
projecties, recitals, etc. plaats.
"LA CRUZ DEL HUMILLADERO": Volgens
de overlevering ontvingen de christelijke
troepen op 11 juni 1485 uit handen van de
leider van de Moslims, Mohamed Abuneza,
de sleutels van de stad. Het is echter
aannemelijker dat het de militair Pedro de
Villandrado, eerste katholieke burgermeester
van de stad, was die op deze cruciale dag
van de overgave van Marbella aanwezig
was, in plaats van de christelijke koning.
Men zegt dat deze historische gebeurtenis
plaatsvond op wat we vandaag kennen als
La Cruz del Humilladero (calle Málaga). Het
originele kruis dat deze gebeurtenis herdenkt
werd gestolen. Nu is er een ander kruis, met
gelijkwaardige eigenschappen.
De overhandiging van de sleutels van de
stad vond plaats op de dag van San Bernabé,
daarom is dit de patroonheilige van Marbella.

KAPEL VAN "CALVARIO":
Eenvoudig
gebouw uit de XVIII eeuw, gelegen op de top
van het gelijknamig heuveltje. Het gaat om
een constructie met slechts een kleine nis,
hoewel ernaast een ander klein schip aan de
oostelijke kant is, dat indertijd dienst deed als
bijkamer voor de kluizenaar die er woonde.
In het begin van de burgeroorlog verdwenen
alle cultbeelden en -voorwerpen.
De kapel is gerestaureerd, en op de
heuvel zijn groenstukken aangelegd.
Sinds 1976 aan zijn voet gelegen, de
parochiekerk die zijn zelfde naam draagt.

Natuu1j
Stranden,
Parken en
Promenades
Natuurliefhebbers kunnen met valle
teugen genieten van de pracht van de
Sierra Blanca, schuilplaats en reservaat
van de behendige "capra hispánica"
(Spaanse steenbok) en een waar
ftoraparadijs, waaronder enkele prachtige
exemplaren van de spaanse zilverspar.
Deze bergketen, die garant staat voor
het klimaat van de stad, is zonder
twijfel het meest opvallende element
uit het landschap van Marbella, met als
blikvangers de toppen van La Concha
(l .215 m) en van Juanar (l .184 m),
deze laatste reeds toebehorend aan het
nabijgelegen Ojén. Wandelroutes van
Marbella naar Juanar , Los Monjes of naar
de piek van de berg La Concha (voor de
meer ervaren wandelaar) , via Puerto Rico
zijn aantrekkelijke uitdagingen.
het
uit
Dominerende winden
noordoosten en zeestromingen hebben
door de eeuwen heen de 20 kilometer
lange duinengordel en natuurmonument
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Las Dunas de Artola gevormd. Stille
getuige zoals ooit het kustgebied van de
provincia Málaga er uitzag.
Dankzij het uitstekende klimaat en de
28 km lange kust van de gemeente, met
hoogwaardige infrastructuur en diensten,
is Marbella een bevoorrechte plaats voor
de liefhebbers van zon en strand.
Marbella biedt zeer mooie parken en
promenades, waaronder:
"PARQUE ARROYO DE LA REPRESA": De
bedding van een beek, vandaag overwelfd,
is een prachtig complex geworden
met kunstmatige vijvers, kinderpark en
sportterreinen; een deel ervan wordt
omringd door enorme stenen muren, in
overeenstemming met de resten van het
Arabische kasteel.
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"PASEO LA ALAMEDA": Dit is de
oudste promenade en we kunnen deze
promenade rustig omschrijven als de
"historische groene zone" van de stad,
een plaats waar in de loop der eeuwen
generaties van inwoners van Marbella op
zoek gingen naar ruimte en ontspanning.

"AVENIDA DEL MAR" verbindt La Alameda
met de Paseo Marítimo. De promenade is
versierd met fonteinen, pergola's, tuinen
en een collectie van beelden van Salvador
Dalí. Deze collectie bestaat uit 10 beelden
ontworpen door Dalí en in brons gegoten
door Bonvicini in Verona.

Een bijzondere vermelding verdient de
prachtige "PASEO MARÍTIMO - SENDA
LITORAL" (boulevard en kustpad), een
voetgangerszone langs een groot deel van
de kust van Marbella. Het gaat om een van
de meest door toeristen gefrequenteerde
plaatsen. Men kan zelfs van de jachthaven
Marina La Bajadilla tot Puerto José Banús
wandelen.
"PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN": De
prachtige vege atie, het kinderpark en
zijn centrale ligging maken van dit park
de favoriete plaats voor velen. Het park
beschikt over een auditorium waar in de
zomer muziek- en theaterevenementen
georganiseerd wor

"PARQUE DE NAGÜELES": Groot
mediterraans pijnboombos gelegen
in de wijk Marbella Sierra Blanca met
barbecues, jeugdherberg en een kapel ter
ere van de patroonheilige van de stad, San
Bernabé.
"PARQUE FRANCISCO CUEVAS BLANCO":
Ter hoogte van de sporthaven Virgen del
Carmen treft u een kleine speeltuin, vijvers,
diverse zitbanken en tuinen aan. Door haar
centrale ligging is het een ideale plek voor
diverse aktiviteiten en evenementen.
"PARQUE VIGIL DE QUIÑONES": Bospark
met een reproductie van de autochtone
vegetatie van de regio. Hier kan de
bezoeker genieten van barbecues en van
een uitgebreide sportzone.
"LAGO DE LAS TORTUGAS": Gelegen in
Nueva Andalucía, is dit meer het natuurlijke
leefgebied van schildpadden. Vandaag
doet het water van het meer dienst als
spiegel voor de weelderige boomgroei en
de indrukwekkende berg. Geliefd trefpunt
van de plaatselijke bevolking.
"PARQUE XARBLANCA": Gelegen in het
noordelijke deel van de stad, naast het
voormalige Don Miguel hotel, en aan de voet
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van de Sierra Blanca. Het park beschikt over
autochtone ftora. Op de grote weide zijn drie
speelhoeken voor de kleintjes.
"BULEVAR PABLO RÁEZ MARTÍNEZ": Deze
loan van ongeveer 15.000 m2 , gelegen in
de buurt van Arroyo Primero, beschikt over
een openluchtauditorium, twee speeltuinen
voor kinderen, zes verblijfszones met water,
groen, relaxzones met banken, galerijen
voor schaduw, een bar en twee biologische
gezondheidscircuits.

Eén km long fietspad, 6 speeltuintjes en
een openlucht theater met een capaciteit
voor 800 toeschouwers. Noemenswaardig
de 300 m lange loopbrug boven de
boulevard. Verder beschikt het over een
parkeergarage en 3 bars.

*****
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"PARQUE EL CAPRICHO": Dit is het oostelijke
deel van de stad, vlakbij de Swans school
en het winkelcentrum El Capricho (El Corte
Inglés). Dit is een prachtig park met autochtone
planten en speelzones voor de kinderen.
"PARQUE DE LOS TRES JARDINES": Deze
groene zone met een oppervlakte van 95.200
m2 , gelegen in het noorden van San Pedro
Alcántara, verdeelt zijn meer dan l 0.000
planten over drie parken met verschillende
vegetatie: de "Jardín Árabe" (Arabische Tuin),
de "Jardín Mediterráneo" (Mediterrane Tuin)
en de "Jardín Subtropical" (Subtropische Tuin).
"SAN PEDRO BOULEVARD": Een
modern park, 5,5 ha groot, waarvan l ha
groenzones en 4 ha vijvers en fonteinen.

17

San Pedro
Alcántara
De oorsprong van San Pedro Alcántara is te
danken aan een groot man, namelijk Generaal
Manuel Gutiérrez de la Concha, eerste Markies
del Duero die, in overeenstemming met de
wetten voor de herbevolking vastgelegd in
Spanje, in het midden van de XIX eeuw, een
ambitieus kolonisatieproject opstartte, door
de bouw van de Colonia Agrícola de San
Pedro Alcántara. Een naam die enerzijds
afkomstig is van de devotie van de familie
voor deze heilige, en anderzijds de eer die de
Markies del Duero aan zijn moeder, Mevrouw
Petra de Alcántara lrigoyen, wilde betonen.
In de eerste helft van het decennium
1860-70 werd deze kolonie opgebouwd,
en deed dienst als voorbeeld voor andere
kolonies die in dit tijdperk werden opgericht.
Er werden nieuwe bebouwingsystemen
opgestart, duizenden hectaren grand
werden ontgonnen en drooggelegd, er
werden stuwdammen met een efficient
bewateringsssyteem gebouwd, waarvan
sommige nog altijd bestaan en gebruikt
18

worden door de nog overblijvende
landbouwers op wat ooit een teeltoppervlakte
van l 0.000 hectaren was.
Van 1922 tot 1950 vond de verkaveling en
de verkoop van grondstukken in de Kolonie
plaats. In 1945 kocht de Gemeente Marbella
de Villa de San Luis, wat vandaag de dag de
"Tenencia de Alcaldía" (Wethouderschap).
Reeds in de jaren zestig, na een
honderdjarig bestaan, krijgt het toerisme
steeds meer belang, en verandert de zone
snel. Het water- en zuiveringsnetwerk wordt
gebouwd, de straten worden geplaveid,
het telefoonnetwerk wordt ge'i'nstalleerd,
en handel en bouw beginnen te bloeien.
Al snel ontstaan residentiele zones, hotels,
golfcomplexen, restaurants, etc.
San Pedro Alcántara heeft veel
aantrekkelijke punten zoals het Centrum,
een prachtige voetgangerszone, de
moderne Boulevard, de "Paseo Marítimo"
(Strandpromenade), zijn stranden of de
"Avda. del Mediterráneo" en al zijn goed
onderhouden straten die alle soorten
diensten en winkels aanbieden. Enkele
bekende voorbeelden hiervan zijn de
Parochiekerk, het centrum voor uitvoerende
Kunsten "La Alcoholera", cultureel centrum
"Trapiche Guadaiza", de "Bóvedas" of de
Romeinse thermen en de Basiliek van "Vega
del Mar".
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CENTRUM
UITVOERENDE
VOOR
""
KUNSTEN -LA ALCOHOLERA : Gelegen
in het gebouw van een vroegere
suikerfabriek opgericht in 1871 door de
Markies del Duero, waaraan in 1900 een
distilleerderij werd toegevoegd.
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PAROCHIEKERK VAN "SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA": De parochiekerk werd
gebouwd door de Markies del Duero in
1866, werd gerestaureerd na drie branden
in 1936 en werd opnieuw voor het publiek
geopend in 1943. Gelegen in het hartje
van San Pedro Alcántara, op het plein
waaraan het zijn naam schenkt, was dit
een van de eerste gebouwen van het grate
stedelijke project van de markies en gaat
het om een representatief voorbeeld van
de koloniale architectuur. Zijn pure lijnen,
zijn prachtige taren met zuilen en zijn
gevel springen in het oog.

Archeologische Resten
ROMEINSE VILLA VAN "RÍO VERDE": Het
gaat om een villa gebouwd in de 1-11 eeuw
d.C. Een overblijfsel is een prachtige plaveisel
van moza'ieken van een huis dat indertijd
een structuur van verschillende kamers rond
een binnenplaats met zuilen en pilaren had.
Het hoogstaande moza'iekgeheel met zeer
uiteenlopende thema's die de pseudo
peristyle en de nabijgelegen kamers versiert
sprint in het oog.
Het origineelste plaveisel is bichroom
(wit en zwart) versierd met culinaire thema's

zoals keukengerei en gerechten. Niet minder
spectaculair is de zogenaamde Medusa,
een polychrome moza'iek met Gorgoneion
in het midden, omringd door geometrische
motieven in witte en zwarte kleur.
Adres: CN-340, km 176. Urb. Río Verde
Playa
BASILIEK VAN "VEGA DEL MAR": Met
een ouderdom van waarschijnlijk meer
dan l .500 jaar is dit zonder twijfel een
van de meest briljante archeologische
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hoogtepunten van het primitieve
Christendom. De tempel bestaat uit
een centraal corpus met drie schepen
gescheiden door pilaren, met als meest
dominerende eigenschap twee tegenover
elkaar gelegen absiden, een typische
eigenschap van enkele Noord-Afrikaanse
constructies. Naast een van hen bevindt
zich een zeer interessant doopvont met
vier keer gelobde bodem, bestemd voor het
doopritueel door onderdompeling.
Naast de tempel bevindt zich een
necropolis met ongeveer tweehonderd
graven.
Adres:A-7, Km 171. Urb. Linda Vista Playa.

Torre del Río Real (Wachttoren)

ROMEINSE THERMEN "LAS BÓVEDAS":
Gebouwd in de II eeuw d.C., heeft een
groot deel van de structuur de tand des tijds
doorstaan dankzij de bouwtechniek, waarbij
gebruik gemaakt werd van gewelfde zuilen
en een kalkmortier van zeer goede kwaliteit.
Bestaat uit twee verdiepingen, wiens
kamers gelegen waren rond een centrale,
octogonale ruimte.
Adres:A-7, km 170. Urb. Guadalmina Baja.
"TORRES ALMENARAS O VIGÍAS"
(WACHTTAREN):
De
Arabieren
organiseerden hun bewakings- en
communicatiesysteem, zowel aan de kust

22

als in het binnenland: na de herovering
werd het systeem door de Christenen
uitgebreid en geperfectioneerd wegens het
gevaar voor aanvallen van piraten.
Op het grondgebied van Marbella
zijn er nog zes van de acht torens die
de kustbewakingsdienst vormden: Torre
Ladrones, Torreón del Lance de las Cañas,
Torre del Río Real, Torre del Ancón, Torre del
Duque, Torre de las Bóvedas, Fortaleza de
Cerro Torrón.
In de buurt van de Duinen van Artola
bevindt zich de Torre de los Ladrones,
een taren van militaire en defensieve
architectuur, uitgeroepen tot Cultuurgoed.
Naar het schijnt ligt de oorsprong van deze
taren in de Romeinse periode, en werd later
door Arabieren en Christenen herbouwd.
In de vorige eeuw verdween de Torre
de la Mar, gelegen in het kustgebied van
Marbella, en die dienst deed als basis voor
het verlenen van het wapenschild van
de stad door de Katholieke Koningen. De
andere verdwenen taren, die in de jaren 50
van deze eeuw de Torre del Real Zaragoza
vormde, bevond zich in de buurt van de
huidige urbanisatie Golden Beach.
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Jachthavens
"PUERTO DEPORTIVO JOSÉ BANÚS":
Beschouwd als een van de meeste bekende
jachthavens van de Spaanse kusten, dankt
de haven zijn naam aan zijn promotor,
de heer José Banús. De jachthaven werd
1
ngehuldigd in 1970 en beschikt over 915
aanlegplaatsen, waar men enkele van
de meest luxueuze schepen ter wereld
kan vinden. Zijn bekende kust en zijn
prachtig aanbod van bars, restaurants en
nternationaal bekende winkels hebben van
deze jachthaven een plaats vol glamour en
pracht voor al zijn bezoekers gemaakt.
"PUERTO DEPORTIVO VIRGEN DEL
CARMEN": Door zijn ligging in het hartje
van de stad wordt deze jachthaven door
de inwoners van Marbella bezocht, en
ook door de toeristen. De aangename
atmosfeer van zijn bars, de nabijheid van
de stranden en het uitgebreide aanbod
aan watersporten, roeiwedstrijden en
zeillessen voor kinderen maken deze
haven een bezoek waard. De haven
beschikt over 377 aanlegplaatsen.

iv1t,R BELLA

*****
5-Sterren bestemmine

23

"PUERTO DEPORTIVO CABOPINO": De
favoriete jachthaven van de toeristen uit
het westelijke deel van Marbella; deze
jachthaven staat ook bekend als een
kleine, aangename en intieme plaats.
Hij beschikt over 169 aanlegplaatsen en
noemenswaardig zijn de spaanse- en
internationale restaurants en barretjes,
rustige stranden met fijn zand, omringd
door een mooi landschap van duinen en
pijnbomen.

"PUERTO PESQUERO Y DEPORTIVO
MARINA LA BAJADILLA": Typische
vissershaven met een prachtige atmosfeer
en 268 aanlegplaatsen. Zijn aanbod
wordt verrijkt door de aanwezigheid van
populaire bars en visrestaurants, en door
een zeer aangename atmosfeer.

iv1 t, R B E L LA
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Sportaanbod
Marbella ontvangt het hele jaar
door een groot aantal bezoekers

die aangetrokken worden door de
veelzijdigheid en de kwaliteit van zijn
sportaanbod, aangedreven door zijn zacht
klimaat en zijn uitstekend aanbod voor
toeristen.
De 14 prachtige golfbanen verdeeld over
het grondgebied van Marbella, maken van

de stad een van de meest aantrekkelijke
bestemmingen voor liefhebbers van de
golfsport.
De talrijke en prachtige sportinstallaties
maken het mogelijk om alle soorten
sporttakken te beoefenen, zoals tennis,
paddel, paardrijden, voetbal, watersport ...
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Overnachting
Het hotelaanbod van Marbella is zonder twijfel een van de grootste en meest
gevarieerde van de Costa del Sol, aangezien de bezoeker een zeer grate keuze heeft golf, spa, strand, bergen en stad - in de meest uiteenlopende complexen, waaronder het
groot aantal luxe-, 5- en 4-sterren hotels.
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Congressen en
Evenementen
Marbella beschikt over een moderne infrastructuur voor de organisatie van congressen
en diverse soorten evenementen.
De vele hotels als ook het moderne congresgebouw, het gemeentelijke theater maken
van Marbella de ideale plek voor deze evenementen.
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Shopping
De commerciele aantrekkingskracht
van Marbella zorgt ervoor dat de stad
een uitzonderlijke positie bekleedt onder
de bekendste steden ter wereld. Zowel
de kleine winkels in de oude stad, als de
winkelcentra en bekende winkels aan de
voornaamste promenades van Marbella
en San Pedro Alcántara vervullen alle

�1ARB[LLA
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wensen, tendensen en stijlen van het meest
veeleisende publiek.
Puerto Banús staat synoniem voor
glamour en excellentie en bekleedt
daarmee een voorname rol. De meest
bekende firma's van internationaal niveau
hebben van deze plaats een onvergelijkbaar
referentiepunt voor luxe en klasse gemaakt.

Gastronomie
Genieten van Marbella is genieten van zijn
gastronomie. Marbella onderscheidt zich in de
horeca door zijn grate concentratie van restaurants,
meer dan 800, met nagenoeg alle regionale en
internationale cuisines in het aanbod.
• De traditionele cuisine van Marbella bestaat
uit eenvoudige, ingenieuze en zeer lekkere
gerechten, waaronder: de "fritura de pescado"
(verschillende soorten gefrituurde vis),"sardines
en espeto" (sardientjes gegrild aan een
stok), stoofpotjes, tomatensoep, "emblanco"
(typisch visgerecht), "gazpachuelo", "jibia en
salsa" (pijlinktvis in saus), "coquinas y almejas
salteadas" (gesauteerde venusschelpen),
knoftooksoep, salades van geroosterde
pepers ...
• Op het gebied van patisserie, "tortas de aceite"
(olijfolie koekjes), "roscos de vino" (in wijn
gedrenkte kransjes), "borrachuelos" (typische
gevulde deeg), "torrijas" (wentelteefjes),
churros ...
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Het Nachtleven in
Marbella
Het nachtleven biedt een grate keuze
aan restaurants, met nagenoeg alle
regionale en internationale cuisines.
Het aanbod wordt aangevuld door
fabuleuze spektakels, concerten, bars,
exclusieve strandclubs en disco's.

e u s to
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Gezondheid
en Wellness
Als er iets is wat van Marbella een
exclusieve plaats voor een gezondheids
en wellnesstoerisme maakt, dan is dit
zijn bevoorrecht klimaat, uniek voor
recuperatie en rehabilitatie. De opties voor
wellness en gezondheid in de stad zijn
oneindig; spa-hotels, gespecialiseerde
klinieken, estheticaklinieken... Over
gezondheid spreken is spreken over zon,
lucht, water en rust, elementen die van
Marbella dé stad maken.
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Feesten en
Tradities
• Carnaval: februari.
• Pasen: maart - april.
• Romería a la Cruz de Juanar (Bedevaart
naar het Kruis van Juanar): l mei.
• Feria; Kermis en lokale feesten van
San Bernabé: Een week rond 11 juni,
dag van de patroonheilige.
• Romería de San Bernabé (Bedevaart
van San Barnabé): De zondag voor de
lokale feesten.
• Feest van de Heilige Maagd Carmen:
Vissersfeest, de Heilige Maagd wordt
zowel op zee als ter land ter processie
gedragen, 16 juli.
• Jaarfeest "Virgen del Carmen"- Las
Chapas: Juli.
• Jaarfeest "Virgen del Carmen" - El
Ingenio: Juli.
• Buurtfeesten van Nueva Andalucía: Juli.
• Romería de la Virgen Madre de Nueva
Andalucía (Bedevaart): augustus
• Feria; Kermis en lokale feesten van
San Pedro Alcántara: Een week rond 19
oktober, dag van de patroonheilige.
• Kastanjefeest (Día del Tostón): l november.
• Kerstmis
• Etc.
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Belangrijke
Gegevens
STADHUIS VAN MARBELLA
Plaza de los Naranjos, s/n
'li' (+34)952 76 l l 00
marbella.es
VW-KANTOREN
turismo.marbella.es
Marbella:
Glorieta de la Fontanilla, s/n
(Delegación de Turismo)
'li' (+34)952 76 87 60
turismo@marbella.es
Plaza de los Naranjos, s/n
'li' (+34)952 76 87 07
otnaranjos@marbella.es
Pueno José Banús:
Plaza Antonio Banderas, s/n
V (+34)952 76 87 49
otbanus@marbella.es
San Pedro Alcántara:
Avda. Marqués del Duero, 69
V (+34)952 76 87 50
otsanpedro@marbella.es
AFDELING BUITENLANDS - INGEZETENEN
Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez
C/ José Meliá, 2.
'li' (+34)952 76 87 66
extranjeros@marbella.es

SATE(Politie dienst voor buitenlandse
toeristen)
Plaza Antonio Banderas, s/n
Puerto Banús
W (+34)952 76 87 55
ALARMNUMMERS
112
Algemeen alarmnummer
Policía Nacional (Nationale Politie) 091
Policía Municipal (Gemeentepolitie) 092
Guardia Civil
062
Emergencias Sanitarias (Spoeddienst) 06 l
080
Bomberos (Brandweer)
MEDISCHE HULP BIJ SPOEDGEVALLEN
(24-UURS)
Hospital Costa del Sol (Ziektekosten Verzeker
den)
A-7, km 186
W (+34)951 97 66 69 / 951 76 66 70
Hospital Quirón(Privé)
Avda. Severo Ochoa, 22
W (+34)952 77 42 00
Hospital Ochoa(Privé)
Paseo Marítimo, s/n
Edificio Mayoral
W (+34)952 86 14 00
Hospital Ceram(Privé)
C/ Maestra Dña. Carola, 8
'li' (+34)952 89 93 50
High Care Marbella lnternational Hospital (Privé)
C/Ventura del Mar, l l -Nueva Andalucía
W (+34)952 90 86 28
Hospital Helicópteros sanitarios(Privé)
Al, km 175 - Puerto Banús
1'(+34)952 81 18 18
POLITIEBUREAU (NATIONALE POLITIE)
Avda. Arias de Velasco, s/n
W (+34)952 76 26 00 (091)
W (+34)902 l O 21 12 (aangiften)

BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN
(Rijkspolitie)
Oficina de Extranjería-CNP
Avda. Duque de Lerma, edif. España, local 3GE
W (+34)952 86 72 41
POLITIEBUREAU(GEMEENTEPOLITIE)
C/ Juan de la Cierva, 13
'li' (+34)952 89 99 00 (092)
KAZERNE VAN DE GUARDIA CIVIL
Plaza de Leganitos, 3
W (+34)952 77 03 44 (062)
VERKEERSPOLITIE(GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO)
C/ San Antonio, 29
'li' (+34)952 77 25 49
AUTO DEPOT
(Gemeentelijke afsleepdienst)
C/ Magallanes, s/n
W (+34)951 96 87 60
GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN(OMIC)
Avda. del Mercado, 8. Edif. Cantarrana -Marbella
'li' (+34)952 76 13 00
Avda. Marqués del Duero, 69
San Pedro Alcántara
'li' (+34)952 76 87 58
POSTKANTOOR(CORREOS)
Jacinto Benavente, 14 - Marbella
W (+34)952 77 28 98
C/ Pizarra, 41 - San Pedro Alcántara
W (+34)952 78 03 93

Busstation/-halte San Pedro Alcántara
C/ Hermanos Álvarez Quintero, s/n
W (+34)955 03 86 65
Taxi
Avda. Cánovas del Castillo
Polideportivo Paco Cantos
W (+34)952 77 44 88 / 952 82 35 35
Luchthaven van Málaga
(Afstand tot Marbella over de weg: 48 km)
W (+34)902 40 47 04 / 952 04 84 84
Luchthaven van Gibraltar
(Afstand van Marbella over de weg: 75 km)
W (00)350 200 12345
Treinstation María Zambrano
Stationshal - Málaga
W (+34)912 32 03 20
JACHTHAVENS
Jachthaven José Banús
CN-340, km 174
Puerto Banús
W (+34)952 90 98 00
Jachthaven Virgen del Carmen
Avda. Duque de Ahumada, s/n
W (+34)952 77 55 24
Vissers- en jachthaven Marina La Bajadilla
CN-340, km 182
V (+34)951 50 77 65
Jachthaven Cabopino

GEMEENTELIJK VOETBALSTADION
Travesía Huerta de los Cristales, s/n
V (+34)952 76 l l 85 (Afdeling Sportzaken)

A-7, km 194
'li' (+34)952 83 19 75

OPENBAAR VERVOER
Busstation Marbella
Avda. del Trapiche, s/n
W (+34)955 03 86 65

Spaans hedendaags gravuurkunst-museum
C/ Hospital Bazán, s/n

MUSEA

'li' (+34)952 76 57 41
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Olijfoliemolen/Archeologisch-museum "Cor
tijo Miraflores"
Centro Cultural Cortijo Miraftores
C/ José Luis Morales Marín, s/n
W(+34)952 90 27 14
Ralli-museum
(Collectie van Latijn-Amerikaanse kunst)

A-7, km 176 - Urb. Coral Beach
W(+34)952 85 79 23
CULTUREEL CENTRUM
"HOSPITAL REAL DE LA MISERICORDIA"
Plaza Practicante Manuel Cantos, s/n
W (+34)952 76 87 82
GEMEENTELIJK THEATER"CIUDAD DE
MARBELLA"
Plaza Ramón Martínez, 3
W (+34)952 76 87 10
W (+34)952 86 43 94
AUDITORIUM"PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN"
Avda de España
w (+34)952 76 87 10 (Afdeling Cultuur)
CENTRUM VOOR UITVOERENDE KUNSTEN
-LA ALCOHOLERA_
Barriada El Ingenio - San Pedro Alcántara
W (+34)952 76 87 67
CULTUREEL CENTRUM "ROSA VERDE"
Plaza de la Libertad, s/n - San Pedro Alcántara
W (+34)952 76 87 67
CULTUREEL CENTRUM"SAN PEDRO"
(GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL)
Plaza de la Libertad, s/n - San Pedro Alcántara
W (+34)952 79 93 14

34 turismo.marbella.es

CULTUREEL CENTRUM"TRAPICHE GUADAIZA"
Avda. Oriental, s/n - San Pedro Alcántara
W (+34)952 76 87 04
CONGRESGEBOUW, JAARBEURZEN EN
TENTOONSTELLINGEN
Avda. José Meliá, s/n
W (+34)952 82 82 44
KERK"NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN"
Plaza de la Iglesia, s/n
W (+34)952 77 31 36
PAROCHIE"SAN PEDRO DE ALCÁNTARA"
Plaza de la Iglesia, s/n
San Pedro Alcántara
W (+34)952 78 02 48
MOSKEE VAN KONING ABDUL AZIZ AL SAUD
CN-340, km 177
W (+34)679 52 74 64
SYNAGOGE"BETH EL''
A-7, km 184
Urb. El Real, C/ Jazmines, 21
W (+34)952 85 93 95
BIOSCOPEN
CINESA LA CAÑADA (8 bioscoopzalen)
e.e. La Cañada
Ctra. de Ojén, s/n
1i' (+34)902 33 32 31
www.cinesa.es
CINES TEATRO GOYA (7 bioscoopzalen)
Avda. Julio Iglesias, s/n
Puerto Banús
W(+34)951 19 66 65 / 6
www.cinesteatrogoya.com
CASINO
A-7, km 173
Hotel Hl O Andalucía Plaza
Nueva Andalucía
W (+34)952 81 40 00

GEMEENTELIJKE MARKTEN
Mercado Central
Avda. del Mercado, s/n
Mercado Divina Pastora
C/ J. Chacón, s/n
Mercado San Pedro Alcántara
C/ Caravaca, s/n
W (+34)952 76 13 24/952 76 12 53
MARKTEN
(09.00 - 14.00 hrs)
In Marbella: Elke maandag
Plaats: C/ José Manuel Vallés (Las Albarizas)
In San Pedro Alcántara: Elke donderdag
Plaats: C/ Jorge Guillén
In Nueva Andalucía: Elke zaterdag
Plaats: Rond de voormalige Stierenarena van
Puerto Banús.
W (+34)952 76 13 24 / 952 76 12 53
GROTE WINKELSTRATEN
AVENIDA RICARDO SORIANO
De voornaamste loan van Marbella. Naast
een zakencenter waar het grootste deel van
de banken en kantoren van de stad gevestigd
zijn, vindt men hier ook een grote keuze aan
winkels.
OUDE STAD
In het historische centrum van Marbella
vindt men alle soorten gespecialiseerde
winkels in een unieke omgeving. Deze zone
wordt vandaag beschouwd als een open
handelszone, omdat men er gelijktijdig
kan gaan shoppen en van het aangename
klimaat genieten.

PUERTO JOSÉ BANOS
Puerto Banús heeft een groot aantal luxeboetieks
en -winkels van bekende ontwerpers, naast meer
populaire winkels en drie winkelcentra, namelijk
"Costa Marbella","Marina Banús" en "Cristamar".
SAN PEDRO ALCÁNTARA
Het centrum van San Pedro Alcántara is een
shopping zone met een groot aantal winkels.
WINKELCENTRA
PARQUE COMERCIAL LA CAÑADA
Ctra. de Ojén, s/n
W(+34)952 86 01 42
CENTRO COMERCIAL EL CAPRICHO
(EL CORTE INGLÉS)
Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 2
1i' (+34)952 90 23 90
CENTRO COMERCIAL COSTA MARBELLA
(EL CORTE INGLÉS)
C/ Ramón Areces, s/n
Puerto Banús
W(+34)952 90 99 90
CENTRO COMERCIAL MARINA BANÜS
C/ Ramón Areces, s/n
Puerto Banús
W(+34)952 90 65 44 / 952 90 66 06

Verder zijn er nog andere winkelcentra
zoals Cristamar, Tembo, Guadalmina, La
Colonia, Pinares del Elviria, Pino Golf,
Camoján Comer, Centro Plaza...
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