
TIPS & RÅD för boende i Estepona med omnejd
insamlade av Gurli Korsgaard 2015-2022

Notera att innehållet baseras på högst personliga erfarenheter, med reservation för ej uppdaterad fakta

UTFLYKTER

ESTEPONA – LOS REALES/SIERRA BERMEJA     
Bilutflykt eller vandring till berget ovanför Estepona. 1542 m högt. Ta vägen mot Jubrique
(MA8301). När du kommer upp på en platå där skylt visar Jubrique åt höger så tar du
istället till vänster mot Sierra Bermeja. Det går att köra bil ändå upp. Vägen de sista 6 km
är asfalterad men smal och det är svårt att mötas. Åk gärna upp en vardag för att undvika
möten. Parkera vid vägen slut och gå sedan längs en stig söderut ca 200 m. Där finns en
trevlig utkiksplats med fantastisk utsikt ned mot Gibraltar,  Afrika och Marbella åt andra
hållet. Man kan även parkera bilen några kilometer från toppen i en skarp vänsterkurva.
Där börjar en vandring upp till toppen. Ca 4 km lång.

 

ESTEPONA - MURALVANDRING
Gunilla  Lindström  anordnar vandringsturer  bland  alla  fina  fresker  på  Esteponas
husfasader. Se hemsidan/aktiviteter för datum.

CASARES BY
Ligger  ca  12  km från  Estepona.  Den  närmaste  och  en  av  de  vackraste  vita  byarna.
Betagande utsikt då man kommer fram. Bekväm parkering i Garage (gratis) med hiss upp
till torget

forts.
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BÅT MELLAN PUERTO BANUS OCH MARBELLA
Fly Blue Ferry är en katamaran som tar passagerare från Marbella till Puerto Banus och 
från Puerto Banus till Marbella varje timme från mitten på mars till slutet på november (om 
vädret tillåter). Färjan tar ca 120 passagerare och tar ca 30 min. Hundar är välkomna.
Se https://marbellaazul.com/fly-blue-ferry-schedule/

GAUCIN
Mysig by med konstrunda i maj/juni. Ligger några mil efter Casares.

ALHAMBRA I GRANADA
Den största sevärdheten i Andalusien. 
https://www.alhambradegranada.org/en/
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EL TORCAL 
Nordost om Malaga. Fantastiskt landskap. Vi var där i juni. Helt enorm blomsterprakt. 
http://www.torcaldeantequera.com/en/
 

JEREZ DE LA FRONTERA
Hästuppvisning med spanska ridskolan och sherryprovning hos Tio Pepe.  
https://www.realescuela.org/en/programacion.cfm
https://www.tiopepe.es/mr-tio-pepe/

CORDOBA
Jättetrevlig  stad där  Mosken (Mesquitan)  är  den största  sevärdheten.  Gjorde ett  djupt
intryck  på oss.  2  veckor  i  maj  är  det  festival  i  staden och då kan man besöka folks
fantastiska innergårdar. Rekommenderas starkt.
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GRAZALEMA
Spaniens regnigaste by. Ca 1 1/2 timme körning från Estepona. Hit åker många för att
göra vandringar

SETENIL DE  LAS BODEGAS
Väldigt speciell by där man byggt hus inne i berget. Sevärt

TARIFA
Härifrån går båtar över till Marocko. Här kan man också åka på valsafari med bl a Firmm.
Rekommenderas. Såg massor med delfiner, flera kaskeloter och flera grindvalar när vi var
ute. Tarifa har en fin strand med massor med kitesurfare på sommaren. 
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VEJER DE LA FRONTERA
Vejer de la Frontera är ett riktigt matmecka med många bra restauranger. Byn ligger drygt
10 mil från Estepona och är verkligen värt ett  besök. Vid övernattning rekommenderas
hotellet La Casa del Califa Hotel. Ligger vid byns mysiga torg. Populärt hotell som måste
bokas i god tid. Även hotellets restaurang i källaren är något extra. God mat och häftig
miljö. Vi var på matlagningskurs i Vejer hos engelska Anni. Väldigt bra och trevliga kurser
Det  finns kurser med olika teman och i  maj/juni  håller  hon populära veckokurser med
temat tonfisk. Då får man bl a åka ut på havet och titta när man ”skördar” tonfisken. Se
www.anniebspain.com 

RONDA
Stor sevärdhet i Andalusien. Väl värt ett besök. Det finns flera vägar dit och även ett tåg
från Algeciras fem gånger om dagen.

SIERRA NEVADA
Bra skidåkning. Många nedfarter
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