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Muutaman kilometrin päässä Calahondassa sijaitsevassa suurehkossa
urheilukeskuksessa Club del Solissa voit harrastaa ratsastusta, minigolfia,
jousiammuntaa, lentopalloa, koripalloa, pöytätennistä ym.



Aurinkorannikon golfkentillä voit pelata ympäri vuoden. Voit varata jo Suomessa
peliajan internetin, golfkenttien omien nettisivujen tai eri välittäjien kautta. Lähimmät
kentät ovat Santana Golf, La Cala Golfin kolme kenttää: Campo Europa, Campo
America ja Campo Asia, Mijas Golfin kaksi kenttä: Los Lagos ja Los Olivos sekä
Miraflores, joka sijaitsee Avenida del Golf –kadun yläpäässä.



Kävelymatkan päässä sijaitsevassa urheilukeskuksessa Aquarius Tennis Centressä
voi harrastaa mm. tennistä, squashia, sulkapalloa, kuntosalia tai uintia.



Uiminen ja auringonotto, aurinkoa voit ottaa uima-altaan terassilla tai rannalla.
Kesäkuukausina rannoilla voi harrastaa vaikka riippuliitoa, banaaniveneajelua,
vesihiihtoa, surffausta, katamaraanipurjehdusta tai polkuveneilyä.



Kävelemällä on hyvä tutustua Riviera Golfin kauniiseen ympäristöön.

Vieraile aurinkorannikon lukuisissa nähtävyyksissä:


Fuengirolassa on palkintoja saavuttanut Bioparcon eläintarha, joka on keskittynyt
erityisesti luonnonsuojeluun. Parque Aquático -vesipuistosta kaupungin laidalta
löytyy vesiliukumäkiä, uima-altaita ja porealtaita kaikenikäisille. Linnoitus Castillo
Sohail on upea kohde jo pelkästään historiansa puolesta, mutta kesäisin siellä
järjestetään usein myös tapahtumia ja konsertteja. Shoppailusta kiinnostuneille
Fuengirolassa on lukuisten pikkukauppojen lisäksi Miramar –ostoskeskus.



Benalmádenassa on näyttävä rantabulevardi, kuuluisa huvivenesatama Puerto
Marina runsaine palveluineen, Bil bil –linnake, jossa järjestetään vaihtuvia
taidenäyttelyitä, lintupuisto Parque de la Paloma, Tivoli World, SeaLife, delfinaario
Selwo Marina sekä Euroopan suurin perhospuisto Mariposario.



Torremolinos on kuuluisa upeista hiekkarannoistaan, ja erityisesti La Carihuela -ranta
on saanut mainetta yhtenä Aurinkorannikon hienoimmista rannoista. Koko perheelle
Torremolinosissa on vesipuisto Aqualand, jonka pitkät liukumäet ja erilaiset uimaaltaat viihdyttävät lapsia varmasti koko päivän. Torremolinosista löytyy myös
krokotiilipuisto Crocodile Park, jossa on yli 200 krokotiilia.



Marbellan 27 kilometriä pitkä rantaviiva on kuuluisa paitsi puhtaista vesistään ja
turvallisuudesta, myös lukuisista ravintoloista ja baareista. Rantamaisemista voi
nauttia esimerkiksi rannan kävelykaduilla tai loisteliaassa Puerto Banús
huvivenesatamassa. Glamourinen huvivenesatama on kaupungin ylpeys, johon
purjehtii päivittäin toinen toistaan upeampia huvijahteja. Innokas kävelijä pääsee
kaunista kevyen liikenteen rantatietä pitkin huvivenesatamasta n. 7km:n matkan aina
keskustaan asti.



Córdoban historiallinen keskusta on yksi UNESCO:n maailmanperintökohteista.
Córdoban tärkein nähtävyys on La Mezquita, joka on yksi maailman kauneimmista

Vinkkejä lomalle

arabialaisista monumenteista. Nähtävyys on rakennettu 700-900 luvuilla moskeijaksi,
joka muutettiin kirkoksi kristittyjen noustua valtaan vuonna 1236.


Granadan maurilainen arkkitehtuuri ja erityisesti Alhambran linna palatseineen ja
upeine sisäpihoineen ovat kiinnostavia nähtävyyksiä. Granadan kaupunki on täynnä
myös kauniita goottilaisia temppeleitä ja luostareita. Lähellä oleva Sierra Nevadan
vuoristo houkuttelee puoleensa talvisin laskettelijoita ja kesäisin yleisurheilijoita.
Vuoristo tarjoaa myös upeat puitteet luontoretkille.



Málagasta löytyy Pablo Picasson synnyinkoti, joka toimii museona Plaza de la
Mercedissä. Picasson museossa on nähtävillä joitakin Picasson töitä, tavaroita sekä
espanjalaista nykytaidetta. Muita nähtävyyksiä ovat muun muassa Málagan
katedraali sekä Alcazabon ja Gibralfaron linnat. Alcazabon linnassa toimii myös
arkeologinen museo. CF Malaga pelaa Espanjan pääsarjassa La Ligassa.



Nerjasta löytyy tippukiviluolat, joiden iäksi on arveltu noin viisi miljoona vuotta.



Sevillassa riittää paljon nähtävää kulttuurinnälkäisille, sillä siellä on monia
katedraaleja ja palatseja. Yksi upeimmista on Alcázarin palatsi, jossa voi tutustua
monien eri kuninkaiden muovaamiin lukuisiin saleihin sekä puutarhoihin.



Rondan valkoinen kylä kohoaa 750 metriä merenpinnan yläpuolelle ja sen halkoo yli
sata metriä syvä El Toro-niminen rotko. Maisemat houkuttelevat turisteja kaupungin
historian syövereihin. Rotko erottaa Rondan uuteen ja vanhaan kaupunkiin, minkä
välille on rakennettu vaikuttava 1700-luvun kaarisilta Puento Nuevo. Rondassa on
yksi Espanjan vanhimmista ja kauneimmista härkätaisteluareenoista on Plaza de
Toros.



Gibraltar on Iso-Britannian itsehallinnollinen alue. Koska Gibraltarille mennään tullin
läpi, tulee passi olla aina mukana. Gibraltarin valuutta on punta, mutta myös euroilla
voi maksaa useimmissa paikoissa. The Europa Point on Gibraltarin eteläisin kärki,
josta näkee aina Afrikan mantereelle asti. Europa pointin edessä aukeaa ainut paikka
maailmassa, jossa Välimeren ja Atlantin vedet sekoittuvat. Gibraltarin kallio, The
Rock, on yksi kaupungin päänähtävyyksistä. Kalliolle järjestetään kuljetuksia useille
näköalatasanteille, esimerkiksi tippukiviluoliin ja tunneleihin. Gibraltarin maisemista
voi nauttia myös köysiradan kyydissä. Gibraltarilla elää Euroopan ainoa vapaa
apinayhdyskunta.
Näitä
hännättömiä
makakeja
pääsee
tarkkailemaan
lähietäisyydeltä.

