
Alla TIPS & RÅD för boende i Estepona med omnejd
insamlade av Gurli Korsgaard 2015-2018

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

ALLA TIPS

AVFALL

Det finns sopbehållare utplacerade på gatorna. De töms varje natt. Olika för hushållssopor,
flaskor, burkar, plast och kartong.

Om man har större sopor kan man ringa kommunen på telnr: 951703849 för att bli  
tilldelad en dag då man kan ställa ut grovsoporna bredvid de vanliga sopcontainrarna. 

Punto Limpio
Det finns även en återvinningsstation i Estepona i området Peñarrubia. På vänster 1 km
upp på Jubrique-vägen, vid Carretera de Genalguacil, km 1. Öppet Måndag - fredag från
9:30 till 13:00 och 16:00 till 18:00 lördagar från 9:00 till 14:00. När man åker dit är det bra
att  ha koll  på  vilket  NIE-nummer  och  vilken  adress  man  har.  Samt  vara  bra  på
kroppsspråk. De pratar inte engelska  

DIVERSE

FB-GRUPPER 
Svenskar i Estepona 
Mötesplats Estepona o co
Svenskar i Spanien 
Svenskar på Costa del Sol
Spanien-Svenskar
Svenskar i Marbella
Svenskar i Fuengirola
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Per Furu har en hemsida där man kan hitta information om det mesta, 
www.costalita.perfuru.com

Richard Björkman som är  administratör  för  FB-gruppen  Svenskar i  Marbella har  en
lathund med mycket information. Richard är född och uppvuxen i Andalusien och har en
gedigen  kunskap  om livet  på  Solkusten,  tillika  delägare  av  och  redaktör  på  tidningen
Sydkusten. Gå med i gruppen och sök på: lathund.

SVENSKA TIDNINGAR
Svenska Tidningar finns att köpa på Scandi Supermarket i Marbella (se Livsmedel).
På  Turistbyrån  vid  Plaza  de  las  Flores kan  man  hämta  gratistidningarna  Svenska
Magasinet och Sydkusten.

POSTKONTOR
Finns på tre ställen i Estepona:
Calle Huerta Nueva 10
Paseo Maritimo
Calle Caridad

FÖRSÄKRING

Reseförsäkring
De flesta försäkringsbolag erbjuder bara 45 dagars reseförsäkring. Mot en extrakostnad 
kan du utöka försäkringen men det kan bli väldigt dyrt. Vi har bytt till Aktiespararna 
istället. De har 90 dagar i ordinarie försäkring till ett betydligt lägre pris än vad vi betalade 
till Länsförsäkringar för vanlig hemförsäkring. Samma villkor.

Hemförsäkring
Vi valde Linea Directa efter rekommendation. De har inga fysiska kontor men 
engelsktalande personal när man ringer till dem. Bra priser. Betydligt lägre än vad 
Sabadell erbjöd oss.
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GOLF

ESTEPONA GOLF – https://esteponagolf.com/ 
Det finns en svensk grupp (ca 30-40 spelare) som spelar på Estepona golf på tisdagar.
För att anmäla sig åker man upp till Estepona golf dagen innan och skriver upp sig på
listan som finns där. Administeras av Göran Ackerot.

LA CAÑADA - http://www.veckogolfen.se/ 
la Cañada i Guadiaro, ca 25/30 minuters bilresa från Estepona mot Gibraltar, avfart 131,
sedan skyltat. Här finns en svensk-grupp på ca 110 spelare, varav åtskilliga från Estepona.
Har en säsongstävling som startar i oktober och avslutas i
april och spelar en gång i veckan.

Club de Golf El Higueral
Trevlig 9-hålsbana. På vägen mot Benahavis.

Rekommenderade banor (har inte spelat dem själv):

Alcaidesa (36  hål)  alldeles  vid  Gibraltar,  är  en  estetisk  upplevelse  och  enda  riktiga
linksbanan.

Atalaya (Benahavis) 36 hål

El Paraiso

Guadalmina Sud

Los Naranjos

La Quinta

Valle Romano 

På  https://www.golf-service.se/     kan man boka tider på alla golfbanor och man får då ett
rabatterat pris.
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HUNDAR

RESA MED HUND
Hunden  måste  ha  ett  pass,  ett  microchip  och  vara  vaccinerad  mot  rabies  enligt
Jordbruksverkets  regler.  Tullen  i  Sverige  kollar  vid  returen.  I  ankomsthallen  i  Malaga
kommer hunden i buren på vanliga bagagebandet och vi har alltid gått raka vägen ut. Inte
via tullen. Vår hund åker alltid i lastrummet trots att hon bara väger 6 kg. Hon är van och
trivs i sin bur. Burens storlek måste tillåta att hunden kan stå upp i den. SAS tillåter hundar
i väska i kabinen om hund med väska väger under 8 kilo. 

HUNDRASTGÅRD
Det finns en ny hundrastgård på vänster sida innan du kommer fram till Carrefour när du 
kommer från Estepona stad.

Det finns även en stor rastgård i parken Los Ninjos nedanför La Mesas.

STRÄNDER
Mellan 1 oktober och 30 april kan man släppa lös hundar på stranden. Åtminstone på La
Rada.

HUNDHOTELL
Vi har lämnat in vår dvärgschnauzer i Marbella på Tiny dogs. http://tinydoghotel.com/
Fungerade bra.

VETERINÄR
Veterinary  Clinic Puerto  Alto –  Ligger  nära  Estepona  Marina.  Tillmötesgående  och
trevliga. Pratar bra engelska.

Clínica Veterinaria La Viña – Ligger på avenida Andalucia. Tillmötesgående och trevliga. 
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Pratar bra engelska.

VARNING!!!!

Pinjelarver - Under vintern utvecklas Pinjelarven i kokonger på pinjeträden. Kokongerna 
ser ut som stora bomullstussar på pinjeträdets grenar. Tidigt på våren klättrar larverna ner 
från träden. De ålar sig fram på marken i långa kedjor, processioner, i jakt på föda och 
lämplig plats att gräva sig ner i jorden där dom utvecklas till malfjärilar i mitten av maj. 
Larverna är små, ca 3-5cm långa och håriga. De ser ut som små tusenfotingar som går
fastklängda i varandra.

Processionerna kan vara upp till 50cm långa och kan av hunden uppfattas som en slags 
pinne som hunden vill leka med. På håren finns ett starkt gift och om hunden slår med 
tassen på larverna avsöndras ett gift på tassen som svider kraftigt. Hunden börjar slicka 
tassen för att motverka svedan och giftet sprider sig till tungan, svalget och i värsta fall 
magsäcken där kroppsdelarna drabbas av kraftig inflammation. I sämsta fall uppstår 
kallbrand och förlust av vitala angripna kroppsdelar Veterinär bör därför uppsökas 
omgående, om ni misstänker att hunden slickat på en pinjelarv.

Man kan upptäcka problemet tidigt eftersom ett smittat djur till en början har en mycket
kraftig  salivproduktion.  Giftet  ger  snabbt  upphov  till  en  allergisk  reaktion  och  ett
smärtanfall. Detta kan leda till sänkt blodtryck, som obehandlat kan medföra chock och
död. Hundens tunga svullnar oftast upp.
De hundar som överlever den första krisen får en inflammation på tungan och eventuellt i
svalget. Efter en tid kan kallbrand uppstå och hunden kan förlora delar av tungan.

INREDNING

LoftRoomers - www.loftroomers.com. 
Dansk firma. Finns i Marbella och Fuengirola.  Rimliga priser, allt i lager, leverans dagen
efter.

BoConcept - https://www.boconcept.com/es-es/
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Även det en dansk firma som även finns i Sverige. Dyrare än Loftroomers. Ligger vägg i
vägg med LoftRoomers både i Marbella och Fuengirola.

Gavira - http://www.mueblesgavira.es/en/
Möbler i spansk stil. Finns längs A7 vid rondellen upp till Casares by 

Ikea – http://www.ikea.es/
Finns  i  Malaga  nära  flygplatsen.  Vi  har  betalat  för  hemkörning  flera  ggr  och  det har
fungerat väldigt bra.

Jysk- https://www.jysk.es/
Finns i Fuengirola.

Carrefour - https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/hipermercados/carrefour/estepona.aspx

Livsmedel, husgeråd, TV och elektronik.

China - På flera ställen i Estepona finns kinesaffärer som har det mesta av husgeråd,
kläder och annat. En ligger vid rondellen på avenida Juan Carlos där vägen går upp mot
industri-området. Den största ligger på vägen mot A7 efter stora Carrefour.

Söndagsmarknaden i Estepona marina 
Här kan du hitta ett par stånd som säljer tavlor och keramik förutom det vanliga med allt
från leksaker, skor, väskor och skärp till hattar, kläder och smycken.

Leroy Merlin - http://www.leroymerlin.es
Liknar  Bauhaus i  Sverige.  Stort  sortiment.  Finns i  Marbella  vid  La  Canada och i  Los
Barrios nära Algeciras.

BriCor- http://www.bricor.es/bricor/
I Cancelada. Liknande Leroy Merlin men inte lika stort sortiment.

INTERNET & TV

INTERNET
Tillgång till internet i Spanien är mer komplicerat och dyrare än vad det är i Sverige.
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Sedan juni 2017 kan man surfa fritt med sitt svenska abonnemang och det räcker ofta
långt. Vi har fiber i vårt hus och har valt Olivenet (https://olivenet.es/en) som operatör. Går
att  stänga av när man inte är där. Vi betalar ca 30 euro/mån för 50 Mb.

De vanligaste operatörerna annars är  Movistar  (https://www.movistar.es/) och  Orange
(https://www.orange.es/)  som  kostar  mellan  70-80  euro/mån  men  då  ingår  ofta  både
telefon och ett antal tv-kanaler. 

Min kollega Kerstin Tungården rekommenderar:
https://www.marbellamacsolutions.com/services/internet-solutions/

Ibland  har  operatörerna erbjudanden om man tecknar  via  internet  med priser  som är
betydligt lägre men de är oftast begränsade till en kortare period så läs det finstilta.

TV
Många vill se svensk tv i Spanien. Vi har löst det genom att köpa en AppleTV. På den kan
vi se SVTPlay, Netflix, TV4Play mm. Det räcker för oss. 

Vissa program på SVTPlay går inte att se utomlands. För att lösa det har vi tecknat ett
abonnemang hos TunnelBear (https://www.tunnelbear.com/) som kostar 115 kr/mån och
som går att slå av när man inte är på plats. När man kör TunnelBear så tror AppleTv eller
ditt  ordinarie  datasystem  att  man  befinner  sig  i  Sverige  (eller  det  land  du  väljer  för
respektive TV-kanal) och då går det att se alla program.

Många svenskar har använt sig av företag i Spanien som tillhandahåller svenska kanaler
"olagligt". I våras (2018) gjorde spanska polisen tillslag och stängde de flesta. 

Det  finns  ett  företag  som heter  IPTVKing  stationerat  i  Azerbadjan  som fortfarande  är
öppet. Där kan man för ca 1500 kr per år se tusentals kanaler bl a de flesta svenska. Vi
vet folk som använder den tjänsten och är jättenöjda (https://www.iptvking.me/  )  .
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Min kollega Kerstin Tungården rekommenderar kontakt med Marbella Mac Solutions som
erbjuder skandinaviskt språkpaket med nordens alla TV-kanaler till en kostnad av ca €35/
månad: https://www.marbellamacsolutions.com/

LIVSMEDEL

Carrefour
Jättefin affär med stort sortiment men kanske lite dyr i jämförelse med andra kedjor. Skaffa
ett Carrefour-kort vid informationsdisken så  får du extraerbjudanden. Glöm inte att ta med
NIE-nummer vid  registrering.  Är du 65+ kan du skaffa  ett  kompletteringskort  för  att  få
ytterligare rabatter. Carrefour har även en mindre affär på Avenida Juan Carlos.  
Öppet 9:00-21:30. Stängt söndagar förutom vid större helger och sommarmånaderna. 

Mercadona
Finns på Avenida Juan Carlos. Samma öppettider som Carrefour.

Lidl 
Ligger på Avenida Puerta del Mar. Samma öppettider som Carrefour.

SuperSol
Finns i gula huset ovanför Estepona Marina. Öppet 9:00-21:00.

SuperCor 
Finns i Estepona Marina. Öppet 06:00-02:00 alla dagar.

Aldi
Finns en helt ny affär vid stora rondellen mot A7/AP7 Nära Felipe VI.

Scandi Supermarket
Skandinaviska produkter.  Finns i  La Campana,  Nueva Andalucia.  Säljer  även svenska
tidningar och begagnade böcker. http://www.scandisupermarket.com/
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MiaDel 
En  svenskbutik  som  erbjuder  brett  utbud  av  skandinaviska  produkter.  Butiken  finns  i
Nueva Andalucia, ovanför Puerto Banus. MiaDel har även en bokhörna där man kan köpa
böcker.   https://www.facebook.com/pages/category/Deli/MiaDel-115287175205719/  

LÄRA KÄNNA ANDRA

LUNCH FÖR ALLA
Sista torsdagen varje månad hälsas alla välkomna till restaurang Hatillo. El Hatillo ligger
på Calle  Manuel  Navarro  Mollor  8.  Lunchen  arrangeras  av  Robert  Lilljequist  och han
kommer  i  mån  av  tid.  Han  har  inte  möjlighet  att  komma varje  gång  men  bord  finns
reserverade för alla svenskar som dyker upp. Ingen anmälan behövs. Kontakta Robert för
mer info (RobertLilljequist@gmail.com). 

TJEJLUNCH
Första onsdagen i månaden anordnar Maria Eriksson en  Tjejlunch  på olika ställen runt
om i  Estepona.  Anmäl till  siem@hotmail.com eller  via FaceBook-grupperna Mötesplats
Estepona och Svenskar i Estepona.

DRINK I HAMNEN
När vi är på plats i Estepona anordnar jag Gurli Korsgaard en Drink i hamnen med jämna
mellanrum. Vi håller till i Estepona marina (oftast i Jazzpuben). Det  brukar komma mellan
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30-40 personer och av dem är många nya i Estepona. Här kan man lära känna andra och
utbyta erfarenheter. Jazzpuben ligger till höger i det sexkantiga blåvita huset rakt fram när
man kommer ned till  hamnområdet.  Det  är  öppet  för  alla  och ingen anmälan behövs.
Annonseras via denna hemsida, på FaceBook och via Nyhetsbrev till alla medlemmar.

Det  finns  även  en  FB-grupp  enbart  för  killar  som  heter  Killkompisar  i  Estepona  där
killar/män som vill skaffa sig nya kompisar har en egen sida. Golfkompis, träningskompis
eller vad det nu kan vara. 

NIE/PADRON/MANTALSSKRIVNING/RESEDENCIA

NIE
Alla  utländska personer  som har  kontakter  med spanska myndigheter  (exempelvis  vid
husköp) behöver ett så kallat NIE-nummer, oavsett om man bor i Spanien eller inte. Du
kan  ansöka  om  NIE-nummer  hos  polisen  i  Spanien,  eller  på  spansk  ambassad  eller
konsulat utanför Spanien. Om du är EU-medborgare och tänker vistas i Spanien längre än
tre  månader  ska  du  ansöka  om  Inscripción  en  el  Registro  General  de  Extranjeros
(inskrivning i utlänningsregistret), varpå du får ett intyg med NIE-numret. Du har samma
NIE-nummer hela livet, men själva intyget som NIE-numret står på kan behöva förlängas
(exempelvis är NIE-intyget för no residentes endast giltigt i tre månader och kan därefter
förlängas). 

I Estepona skaffar du ditt NIE vid lokala polisstationen. Tag med pass. 

MANTALSSKRIVNING/PADRON
Varje spansk kommun sköter mantalsskrivningen av sina kommuninvånare. Alla personer
(oavsett  medborgarskap)  som  bor  i  Spanien  är  skyldiga  att  mantalsskriva  sig  i  den
kommun  där  man  har  sin  stadigvarande  bosättning.  Det  antal  personer  som  är
mantalsskrivna  i  en  kommun  utgör  kommunens  invånarantal.  Det  är  viktigt  att
mantalsskriva  sig  i  den  kommun  där  man  bor,  eftersom  kommunens  invånarantal  är
avgörande för finansieringen av de tjänster som kommunen kan erbjuda. En kommun med
lågt  invånarantal  får  ett  lägre anslag av statliga medel,  medan en kommun med högt
invånarantal  får  ett  högre  anslag  av  statliga  medel.  Röstlängder  tas  fram  med
utgångspunkt i uppgifterna i mantalsskrivningen och som EU-medborgare får man rösta i
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val  till  kommunfullmäktige  och  val  till  Europaparlamentet  på  den  ort  där  man  är
mantalsskriven. I Estepona får man även som tack lite lägre (15-45%) kommunalskatt (IBI)
och bl.a. biljetter till orkidé huset. 

Vad som behövs är pass, nie-nummer och bevis på adress, tex lagfart eller om du hyr: el-,
vattenräkning och hyreskontrakt. 

forts.
MANTALSSKRIVNING, forts.

I  Estepona  går  du  in  på  kommunkontoret,  Ayuntamiento  de  Estepona,  som ligger  på
kortsidan av vita huset i  hamnen. Tag trappan upp till  höger när du kommer in. Ta en
kölapp och säg att du vill bli padron när det är din tur. Fyll i blanketten. Efter en vecka-10
dagar går du tillbaka och hämtar ditt kvitto på samma kontor. Det brukar även följa med ett
välkomstpaket med information.  

Padron  är  också  ett  av  kraven  för  att  bli  resident  i  Spanien.  Har  du  barn,  behövs
födelsebevis. Att bli padron i Spanien har inget med Sverige eller svenska myndigheter att
göra. 

RESIDENCIA FISCAL (skatterättslig  hemvist): Många verkar  tro  att  det  går  att  välja
skatterättslig  hemvist,  genom  att  avregistrera  sig  från  folkbokföringen  i  ett  land  och
registrera sig i ett annat land. Men så fungerar det inte. Enligt spansk lag anses du ha din
skatterättsliga  hemvist  i  Spanien  om: 

•  du  vistas  i  Spanien  mer  än  183  dagar  under  ett  kalenderår. 

• du har ditt centrum för levnadsintressen eller basen för din ekonomiska verksamhet i 
Spanien, direkt eller indirekt.

• din make/maka och omyndiga barn, som är ekonomiskt beroende av dig, bor i Spanien
(om du inte kan bevisa att du har din skatterättsliga hemvist i ett annat land än Spanien). 

Alltså kan du anses ha din skatterättsliga hemvist i Spanien även om du inte registrerar dig
hos spanska skattemyndigheten.

Den som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien är skattskyldig i Spanien för alla sina
inkomster, oavsett varifrån inkomsterna kommer (så kallad obegränsad skattskyldighet).

Den  som inte  har  sin  skatterättsliga  hemvist  i  Spanien  betalar  endast  vissa  skatter  i
Spanien, som har samband med exempelvis äganderätt till fastighet i Spanien (så kallad
begränsad  skattskyldighet). 

Motsvarande  regler om  obegränsad  skattskyldighet  och  begränsad  skattskyldighet  i
Sverige finns i Inkomstskattelag (1999:1229) Avdelning II, 3 kapitlet. Sammanfattningsvis
kan sägas att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du bor i Sverige, stadigvarande
vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Den så kallade femårsregeln i
Inkomstskattelagen kap 3, § 7 innebär att under fem år från den dag du har rest från
Sverige anses du ha väsentlig anknytning till Sverige, om du inte bevisar att du inte har
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sådan anknytning. Det vill säga, den skattskyldige har bevisbördan för att han eller hon har
förvärvat  skatterättslig  hemvist  i  ett  annat  land. 

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för alla sina
inkomster oavsett varifrån de kommer.

forts
RESIDENCIA, forts.

Den  som  är  begränsat  skattskyldig  i  Sverige  betalar  endast  vissa  skatter  i  Sverige. 
Det finns ett avtal mellan Sverige och Spanien vars syfte är att undvika dubbelbeskattning.
Den  som  drabbas  av  dubbelbeskattning  kan  med  stöd  av  dubbelbeskattningsavtalet
begära  avdrag i  det  ena landet  med det  belopp som har  betalats  i  det  andra  landet.
Proceduren för hur detta går till (och vilket land du ska begära avdraget i) varierar
beroende på vilken typ av inkomst det rör sig om.

En viktig konsekvens om du har din skatterättsliga hemvist i Spanien är skyldigheten att
informera spanska skattemyndigheten om du har egendom i utlandet som överskrider ett
värde  på  50  000  EUR,  exempelvis  bankkonton,  värdepapper  eller  fastighet  utanför
Spanien.  

MARKNAD

Marknaderna håller öppet ca 09:00 – 15:00

ONSDAGAR
Estepona, Calle Eslovaquia. Nära Las Mesas. Mycket frukt o grönt men även mycket 
annat. Pågår från tidig morgon till ca 14:30.

FREDAGAR
Cancellada, grönsaker/frukt och krimskrams.

LÖRDAGAR
- Estepona/Nueva Atalaya. Bakom Diana Center.
- Andalucia/Banus. Stor marknad uppe vid Centro Plaza, vid gamla tjurfäktningsarenan.

SÖNDAGAR
- Estepona marina 
- Benahavis Ligger längs vägen just före Benahavis. Stor populär loppmarknad. 
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- Sabinillas. Loppmarknad. Kör till höger vid Lidl. Pågår mellan 09:00-15:00
- Sotogrande hamn. Kvalitetsmarknad. Affärerna i hamnen är även de öppna. Kläder, 

konst, textil och annat. Trevlig miljö.

NÖDFALL

Nödnummer 112
För att rapportera ett brott 902 102 112
Ambulans 061
Brandkår 952 804 483
Nationella polisen 091
Lokala polisen 092
Guardia Civil 062
Sjöräddningen 900 202 202
Taxi 952 802 900
Låssmed(24h) Jkautomatismos 647321452 8 
Svenska kyrkan 952 465 887 8 
Svenska konsulatet Málaga 952 604 383 8 
Svenska Ambassaden Madrid 8 917 022 000 8 

RESTAURANGER

GAMLA STAN
Taberna Miguel: Populär restaurang på Calle Caridad. Bra spansk mat. 
El Rincon Toscano: Calle Real, om man är sugen på pizza och italiensk god mat. Favorit 

#13 10/01/y



Alla TIPS & RÅD för boende i Estepona med omnejd
insamlade av Gurli Korsgaard 2015-2018

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

Casa del Rey: vid Plaza de Flores för tapas. De har även vinprovningar. 
Oliva: Suverän Gambas Pilpil. Favorit
La Esquina del Arte: Goda tapas
Gelateria del Centro: Glassbar vi Plaza Doctor Acre. Italiensk glass. Avellana favoritsmak

MOT HAMNEN
El Tejar: bredvid lunch-restaurangen Hatillo (Se Lära känna andra). Bra tapas.
El Toque: Bra tapas

I HAMNEN
El Cazador: Puerto Deportivo, stora portioner. Lämpligt att dela på 2
La Escollera: Calle del Puerto Pesquero, nära fiskmarknaden. Stökigt, få turister men 
suveräna fiskrätter. Favorit
Amura: Puerto Deportivo, goda fiskrätter
TapaThai: Puerto Deportivo,God Thaimat
Plan B:  Avenida Luis Braille, Trevlig personal, god mat och prisvärt

LÄNGRE BORT
Sal: Vid stranden nedanför rondellen mot Casares.
Venta Garcia: På väg upp mot Casares. Prisvärd Menu del dia.
Arroyo Hondo: På väg upp mot Casare. Menu del dia. Väldigt populär. Boka gärna innan.
Victoria: på väg upp mot Casares. Prisvärd Menu del dia.
Otero: I Bolonia. Prova Blue Fin Tuna.
Los Abanicos: I Benahavis som är mycket bra. Stora portioner

SHOPPING

El Cortes Ingles
Ett stort varuhus i Puerto Banus med allt man kan tänka sig

La Canada
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Mellan Puerto Banus och Marbella ligger ett stort köpcentrum. Massor med affärer och i 
området finns även Leroy Merlin. Se Inredning.

Marknader
Marknader kan man besöka de flesta dagar i veckan på olika platser och mycket finns att 
köpa till bra priser. Se Marknader.

SJUKDOM

Centro de Salud Estepona 
På Avenida Juan Carlos i Estepona finns en vårdcentral som tar emot akutfall. Ta med 
med blå kortet från Sverige. Det finns oftast en engelsk tolk där.

Helicopteros Sanitarios 
Många har gått med i https://www.helicopterossanitarios.com/ För en viss summa per år 
gör de hembesök om du råkat ut för något och tar dig till sjukhus om det behövs. Alla 
pratar engelska.

Cenyt Hospital
Privat sjukhus som ligger vid rondellen innan CarreFour i Estepona. De har en 
akutmottagning men där gäller inte det blå kortet.

Estepona Hospital
Under 2019 kommer ett nybyggt sjukhus öppna i Estepona. Ligger nära Estepona golf.

Hospiten Hospital
Sjukhus som ligger mellan Estepona och Marbella längs A7.

TRANSPORT
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HYRBIL
Spenderar man kortare perioder i Estepona är troligen hyrbil att föredra:

⦁ http://www.hellehollis.com/ Har fungerat bra för oss. Bra priser och bra service. 
⦁ http://www.brunoscar.se/ Många som använder.
⦁ https://www.rombosol.com Här kan man både hyra bil, köpa och reparera. 
⦁ https://www.espacar.com/ Bra bilar och service. Ligger vid Carrefour 

EGEN BIL
Spenderar man längre perioder i Estepona är egen bil att föredra. 
Enligt uppgift är kostnaderna (2018):

⦁ Bilskatt: ca 35,0 €/år
⦁ Helförsäkring: 350 – 400 €/år
⦁ Besiktning vartannat år.
⦁ Lätt att parkera vid Malaga flygplats (ca 30,0 € för 4-5 dagar)

BUSS
Behöver man inte bil kan man ta bussen från Malaga flygplats till Marbella (ca. 45 min och
8,35 €) och sedan taxi eller buss (L-79). Finns även bussar som går direkt till Estepona
men endast ett par turer varje dag.

Både Ryanair och Norwegian har shuttleservice som man kan boka via deras hemsida.
Det kostar ca 25-30 Euro/pers från flygplatsen i Malaga till centrala Estepona. Räkna med
minst 2 timmar för att komma till Estepona. Bussen stannar på många ställen.
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För att åka till  Gibraltar kan man ta buss 240 till La Linea från Estepona. Busstationen
ligger på vägen mot Carrefour. På vänster sida om man kommer från stan.

TRÄDGÅRD

Estepona
På vägen upp mot krematoriet i Estepona finns ett garden center med väldigt bra priser. 
Urvalet är inte stort men har man tur hittar man det man söker där.

Agro Jardin     
I San Pedro finns flera garden center. Vår favorit är det största och som har både växter, 
en del inredningssaker och djurartiklar. Dyrare än det som finns i Estepona.

Viveros del Valle
Ligger i San Pedro och har också mycket växter. 

TRÄNING

LAS MESAS
Ligger ovanför hamnen. Stor fin anläggning
med gym, spaavdelning med bastu, många
paddel-banor, olika klasser (yoga, bodypump
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mm). Dagskort kostar 7 euro, veckokort 20 euro.
http://www.centrodeportivolasmesas.com/

 

SUPERA
Bassäng, bra priser, gym, många klasser, bubbelbad. 
http://www.centrosupera.com/joseramondelamorena/

UTFLYKTER

ESTEPONA - 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
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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. Kontakta Gunilla på mejl arne.gunilla@gmail.com

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

GAUCIN
Mysig by med konstrunda i maj/juni. Ligger några mil efter Casares.
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ALHAMBRA I GRANADA
Den största sevärdheten i Andalusien. 
https://www.alhambradegranada.org/en/

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/                            forts.

UTFLYKTER, forts.

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. 

UTFLYKTER, forts.

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
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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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