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Málaga heeft veel mooie
rooftops en bij het Mála-
ga Palacio in het Marriot
hotel heb je misschien

wel het beste uitzicht over
de stad. Het ideale mo-
ment daarvoor is rond
zonsondergang. Wat te

drinken erbij en je hebt een
topavond. Op de kaart staan

vele cocktails, maar wij
gingen voor de sangria en
dat is zeker een aanrader.
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Mocht je Barcelona, Valencia
en Madrid al hebben gezien,
maar ben je dol op het Spaanse
leven: dan is Málaga echt een
aanrader. De stad is een stuk
kleiner dan bijvoorbeeld Va-
lencia, maar daardoor kun je
overal naartoe lopen (scheelt
weer ingewikkelde trein/bus-
tochtjes). Málaga is pas sinds
2011echt populair aan hetwor-
den bij toeristen. Als je op zoek
bent naar een accommodatie,
zul je zien dat er niet heel veel
hotels zijn te vinden. Het aan-
bod bestaat vooral uit apparte-
menten en Airbnb’s. Ook leuk,
want de Spaanse huisjes heb-
ben zeker hun charme.

Het centrum van Málaga
kun je prima te voet verken-
nen, maar wil je net iets meer
zien van de stad, dan is een
fietstocht een must. De Neder-
landse gidsen van ‘Bike Tours
Málaga - Beleef Málaga’ nemen
je tijdens een drie uur durende
fietstocht mee door de leukste
straatjes van de stad. Onder-
weg stop je bij allerlei pleinen,
kerken en andere bezienswaar-
digheden. De aardige gidsen
weten genoeg over Málaga en
onderweg kun je ze alles vra-
gen. Ook stop je bij deMercado
Atarazanas, de grootste markt-
hal van Málaga, vol met vers
fruit, groente, noten, vis en an-
dere lekkernijen. De tour ein-
digt bij de oudste bodega’s van
de stad, waar je wijn drinkt uit
vaten.Doede fietstocht aanhet

begin van je stedentrip, want
zo heb je gelijk een goed over-
zicht vanMalaga. Tip: na afloop
van de fietstocht kun je voor
een paar euro de fietsen blijven
huren. Mocht je dat doen,
maak dan een fietstocht langs
de kust. Onderweg kom je
langs twee heel schattige dorp-
jes met leuke terrasjes.

El Pimpi is een fenomeen in
Málaga. De inrichting is uniek
en alleen daarom is het al een
bezoekje waard. Het grote res-
taurant met een schitterend
terras is een ware trekpleister.
Vele beroemdheden zijn je al
voor geweest, het schijnt zelfs
dat Antonio Banderas een huis
heeft heel dicht in de buurt van
El Pimpi. Demuren hangen vol
met foto’s van Banderas, Tony
Blair, Rafael Nadal en de Spaan-
se koning Juan Carlos.

Het kleine ontbijtzaakje De-
sal ontdekte we per toeval,
maarwe zijn hiermeerdere ke-
ren teruggekomen.Desal is een
jaar geleden opgericht door
twee zussen. De meeste ont-
bijttentjes in Málaga bieden
veelal brood en croissants aan
voor het ontbijt, maar bij Desal
kun je terecht voor verse
smoothies, scrambled eggs,
granola, fruitsalades enheerlij-
ke groentesapjes!

Als je in Málaga bent, kun je
ook niet om de kathedraal
heen.Het imposante gebouw is
niet temissen.Maar niet alleen
de buitenkant is prachtig, ook
vanbinnen is de kathedraal erg
mooi Ben je student? Vergeet
niet je studentenkaart mee te
nemen, want dan krijg je kor-
ting.

Málaga ligt in het zuidelijkste puntje van
Spanje en daarom is het er bijna het hele jaar
heerlijk warm. Naast de nodige zon vind je in
Málaga ook de gezelligste restaurantjes,
mooie gebouwen en heel veel leuke

winkeltjes.

Te voet en
per fiets
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https://www.beleefmalaga.nl/wat-te-doen-malaga/malaga-fietsen-fietstour/stad/
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Vegetarisch eten is in Mala-
ga niet heel gemakkelijk,
want Málaga is de stad van
de verse vis. Mocht je toch
een vegetarisch (of zelfs
vegan) vorkje willen prik-
ken? Dan moet je naar
Cañadú gaan. Dit restau-
rant zit er al sinds 1998 en
je vindt er de lekkerste
vegetarische maaltijden

zoals een bietenburger met
vegan kaas, couscous,
quinoa met asperges en

allerlei pasta's.

VEGETARISCH
CAÑADÚ

Dit Moorse fort is letterlijk
een van de hoogtepunten
van de stad. Het ligt op een
helling in het centrum. Je
kunt lopend naar boven of
met de lift. Vooral in het
hoogseizoen kun je beter
vroeg of laat op de dag

gaan, om drukte van ande-
re toeristen te voorkomen.
Het Alcazaba is in de ne-
gende eeuw gebouwd en
in de elfde eeuw is het
verder uitgebreid.

ALCAZABA
MÁLAGA

Het kasteel Gibralfaro
stamt uit de Moorse tijd en
is een typische beziens-
waardigheid in Málaga.
Het kasteel ligt naast het

Alcazaba. De top ligt op 130
meter hoogte en het is ook
best even doorstappen om
boven aan te komen. Voor-
al in de zomer is het niet

aan te raden ommidden op
de dag te gaan wandelen,
want dat is bloedheet. Het
kasteel zelf is eerlijk ge-
zegd niet heel bijzonder,

maar het uitzicht daarente-
gen is fantastisch!

KASTEEL
GIBRALFARO

De Spanjaarden houden
van lekker eten en drinken
en in Málaga zijn er dan
ook genoeg leuke restau-
rantjes te vinden. Het terras
van Taberna del Siglo is
perfect voor een lunch, je
zit lekker in de zon en je
kijkt uit op de kathedraal.
Aanrader op de menu-

kaart? De spinaziekroket-
jes. En bestel ook zeker
salmorejo, deze koude

tomatensoep met brood-
kruimels en knoflook
wordt veel gegeten in

Málaga en moet je abso-
luut proeven.

TABERNA
DEL SIGLO

4

2 3 4 5

Wij sprongen een gat in de lucht
toen we hoorden dat er een spa is
geopend die in het teken staat van
één van onze favoriete alcoholische

versnaperingen: The Gin Spa.

Een heuse spa
voor gin-lovers

Heel ver hoef je niet te reizen voor de spa die nu

al tot favoriete beauty hotspot van het jaar is

gebombardeerd: The Gin Spa is gevestigd in

Glasgow, Schotland. Wees niet bang, want de

behandelingen in deze spa worden niet uitge-

voerd met het alcoholische goedje, maar bij

iedere behandeling die je boekt in The Gin Spa

krijg je wél een op gin geïnspireerd extraatje.

Te vinden in Glasgow
Niet alle behandelingen zijn met gin

Je kunt bijvoorbeeld een kleine behandeling

boeken met de naam Just the Tonic, waar je een

kop thee, een glas prosecco en een gin-cocktail

bijkrijgt. Of ga voor de The Twilight Tasting,

waar je niet alleen een gin-cocktail bij geser-

veerd krijgt, maar waarbij je na afloop ook kunt

aanschuiven in de aangrenzende bar Gin71 voor

een vijfgangendiner geïnspireerd op gin.

Gin, gin, gin en gin
Just The Tonic en The Twilight Tasting

Wat je als gast kunt verwachten? Wie binnen-

komt krijgt in ieder geval altijd de vraag: hoe

zou jij je willen voelen, waarna je kunt kiezen uit

een ‘menu’ geïnspireerd op jouw keuze tussen

blij, actief, rustig, puur, energiek en detox. En als

klap op de vuurpijl krijg je bij massages en

gezichtsbehandelingen ook nog een chocolade

om deze gevoelens te versterken.

Extra chocolade
Speciaal menu


