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BESKRIVELSE 

Lys og eksklusiv feriebolig/hus, i det eksklusive område Reserva del Higueron, som ligger mellem 

Fuengirola og Benalmadena med 900 meter til en af de bedste strande ved Malaga, kun 15 min 

kørsel i bil fra Malaga Lufthavn eller 30 min med direkte tog fra Malaga Lufthavn til en togstation 700 

meter fra boligen.  

Ferieboligen består af lys stue i niveau med både forhaven og baghaven, åbent køkken med kig 

igennem stuen til terrasse og have, 3 soveværelser med skabe/walk in garderobe, 3 badeværelser 

med spabad og bruser, Ferieboligen udlejes til max. 8 personer. Der er mulighed for én ekstra 

opredning til en baby. Barneseng og høj stol er i boligen. Gode hårde hvidevarer med køleskab, 

fryser, ovn/microovn, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.  

I ferieboligen er der trådløst Internet, flere danske tv-kanaler og A/C. Privat garage til to biler under 

huset med trappe fra kælder til stueplan eller der kan parkeres foran huset. Egen privat tropisk have 

med udsigt til hav og bjerge. Fra havelågen er der direkte adgang til den private swimmingpool. 

Haven støder op til en større naturskøn park, også med hav-og bjergudsigt. 

Området:  

Reserva del Higueron er et eksklusivt lukket boligområde med mange grønne oaser, pools, små 

haver og sportsfaciliteter. Området er bygget i et bjerglandskab med en fantastisk udsigt over 

Middelhavet og Fuengirola by.    

Der kører et gratis ”tog” til og fra boligen til stranden, supermarked og togstationen. 

200 m fra boligen findes Nagomi Spa & Wellness og i Reserva del Higuerons Country er der 2x25 m 

indendørs swimmingpools og et stort udendørs poolområde, som ligger i en smuk have. Der er også 

mulighed for styrketræning (TechnoGym-maskiner), tennis, paddle tennis og en dejlig spa, samt 

deltage i spinning, aquagym, functional træning, TRX, yoga, power tone, pilates og få wellness med 

massage osv., eller bare vælge at tage sol ved poolen eller sidde på caféerne eller nyde en god 

middag i Restaurant Al Rolo. (alt dette mod betaling). 

Se mere her: reservadelhigueron.com 

   

Til vores bolig  

Når du ankommer med fly til Malaga, lander du i Terminal 2 i Malaga Lufthavn, der ligger ca. 8 km 

vest for Malaga centrum og kun 18 km fra vores bolig. Malaga Lufthavn er den tredje største lufthavn 

i Spanien, men selvom den er stor fungerer det rigtig godt og effektivt. Fra Danmark er det  



   Luksus feriebolig udlejes ved Malaga 

 

 

hovedsageligt Ryanair og Norwegian, der har billige fly til Malaga, og du kan finde fly til Malaga fra 

stort set alle danske lufthavne. Tjek også Afgang fra Hamburg med Norwegian og Airberlin.  

Det er meget nemt at komme til boligen og vi kan især anbefale 3 måder.  

Leje Bil:  

Det tager normalt 15 min med bil at komme fra lufthavnen til boligen. Billeje kan med fordel bestilles 

hjemmefra og Malaga lufthavn er et af de billigste og nemmeste steder at leje bil i Europa.  

Vi har fået de bedste priser ved at bruge søgemaskinerne(fx www.momondo.dk), men det er vigtigt I 

vælger et udlejningsfirma der har kontor i lufthavnen, da det ellers kan tage ekstra tid at komme af 

sted. Efter udlevering af bilnøgler kan man afhente bilen ved at gå ud i den nærliggende 

parkeringskælder. Når I skal aflevere bilen kører I igen til lufthavnen og ind i parkeringskælderen, 

afleverer bilen og tager elevatoren til T2/T3 (2 sal.) og kører 200 meter for at komme til lufthavnen. 

Hvis alt går nemt kan man komme til boligen og gennem sikkershedstjek på en time, men sats ikke 

på det. Vi har altid selv GPS og børnesæder med fra Danmark (gratis med de fleste fly) og tjek om I 

har en forsikring i Danmark (de vil altid gerne sælge jer den) som dækker jeres hvis I laver buler i 

bilen.  

Taxi til boligen  

Taxakørsel i Malaga er billigt. Der er rigeligt med taxaer alle vegne i Malaga, og de er altid hvide. Du 

kan praje en taxa på gaden eller lufthavnen, så længe det grønne Libre-skilt er tændt. Betaling 

foregår efter taxameter. Bemærk, at der er en lufthavnsafgift udover taxameterprisen.   

Tog til boligen:  

Lufthavnstoget til vores bolig kører 2-3 gange i timen fra tidlig morgen til sent aften. I lufthavnen ligger 

togstationen bagved parkeringspladsen overfor Terminal 2. Skiltningen er ikke den bedste, men fra 

afgangsniveauet i terminalen går du ud på parkeringspladsen og hen til den lille gangbro bagerst på 

det øverste parkeringsniveau. Du skal huske at købe billet, inden du stiger på toget  

Det tager 25 min med tog at komme fra lufthaven og station ved vores bolig (Carvajal) 700 meter fra 

boligen.  

Se mere her om togtider: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/malaga/index.html   

Fra togstationen(Carvajal) til vores bolig er der 700 meter. Det går meget opad, så man skal være 

frisk for at gå derop.  
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Derfor anbefaler vi at man tager en taxi eller med det gratis tog som kører hver time fra vores bolig til 

togstationen og videre til stranden og derefter samme tur retur.  

 Ønsker du  at leje vores dejlige feriebolig allerede nu kan Rasmus kontaktes på:   

 E-mail: Rasmus@Ingenioerhuse.dk eller Tlf 30 74 85 96   


