DE BÄSTA OCH MEST EXKLUSIVA
SMÅBÅTSHAMNARNA I SÖDRA
SPANIEN.

Välkomna
Föreningen för småbåtshamnar och turisthamnar i Andalusien (Marinas de
Andalucía) är en yrkesförening som består av 16 småbåtshamnar från den
autonoma regionen Andalusien i södra Spanien.
Föreningen för småbåtshamnar Marinas de Andalucía grundades 1982
och basen för sammanslutningen grundas på installationer och service
av absolut toppkvalitet samt en mycket god kundservice. Syftet med
föreningen är att den ska representera alla anslutna småbåtshamnar som
ligger utspridda över den över 80 mil långa andalusiska kusten.

4º 20’ W
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Andalusien
Andalusien ligger i södra Spanien. Det är knutpunkten
mellan två kontinenter, Europa och Afrika, och den
plats där Medelhavet och Atlanten möts.
Andalusien är en region som har en mycket bra
och väl utbyggd infrastruktur som gör det enkelt att
ta sig hit och resa runt i regionen: ett stort vägnät
med motorvägar och motortrafikleder, två linjer för
höghastighetståg som förbinder de centrala delarna
av Andalusien med Spaniens huvudstad Madrid samt
flera moderna flygplatser som förbinder Andalusien
15’

30’

med de största städerna i Spanien, Europa och resten
av världen.
Det är ett land av kontraster som uppvisar en enorm
variation och naturrikedom: de höga topparna i
och naturparker som Grazalema och Sierra de las

De vidsträckta och enormt vackra stränderna ligger som på

Nieves eller Sierra de Cazorla, den emblematiska

ett pärlband på kusten och är perfekta för att njuta av havet,

nationalparken Doñana eller en vulkanisk öken som

båtlivet och olika vattensporter. Haven och stränderna är utan

den i Tabernas (Almería). Tillsammans med dessa

tvekan två andalusiska aspekter med en egen personlighet.

hittar vi en enorm kuststräcka som breder ut sig över

Och allt detta i ett klimat som är behagligt under hela året:

80 mil längs Medelhavet och Atlanten i Andalusien.

Andalusien är Spaniens soligaste region och huvuddelen
av territoriet åtnjuter över 2 800 soltimmar per år och en
årsmedeltemperatur på +16ºC.
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Sierra Nevada där ni kan åka skidor, naturområden

Regionen har dessutom en mycket intressant historia.
Andalusien har nämligen varit en smältdegel för ett antal
civilisationer under århundradenas lopp och de har lämnat
efter sig ett enormt kultur- och konstarv. Här finns några av
mänsklighetens mest imponerande och berömda monument,
som La Alhambra i Granada, La Giralda och Gamla Stan
i Sevilla eller moskén/katedralen La Mezquita i Córdoba.
I Andalusien hittar vi även många museum och andra
kulturella inrättningar, som Picassomuseet i Málaga, Sevillas
flamenco i Jerez de la Frontera.
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konstmuseum, Thyssen-museet i Málaga eller centrumet för
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Marinas Andalucía
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Marina Isla Canela
37º 11.3’N - 007º 20.3’W
Marina El Rompido
37° 12,9N - 7° 7,7W

Costa de la Luz - Huelva

Costa Tropical

Costa del Sol

Real Club El Candado
36° 43’N - 004° 20’ 9”W

Puerto Deportivo Marbella
36° 20’ 22’’N - 004° 53’ 37’’W

19 NM
Puerto Sherry
36° 35N - 06° 15’W
60,5 NM

Puerto Deportivo Aguadulce
36° 49’ 6”N - 2° 33’ 10”W
Puerto Deportivo Marina del Este
36° 44’N - 003° 43’W

Puerto Deportivo Benalmádena
36° 35’ 33.97” N - 4° 30’ 48.99” W

Puerto Deportivo Estepona
36° 24’N - 005° 09’W
Real Club Náutico de Estepona
36° 24.9’N - 005° 09.5’W
Marina La Duquesa
36° 21’N - 005° 13’W

Costa de Almería

Puerto Deportivo Almerimar
36° 41’ 48”N - 002° 47’ 48”W

Puerto Deportivo Fuengirola
36º 32’ 30” N - 004º 37’W
Puerto Banús
36° 29’ 1’’N - 004° 57’ 2’’W

8,5 NM
6,5 NM
15 NM

34 NM
46,7 NM

16,5 NM

3,5 NM

Costa de la Luz - Cádiz

10,5 NM
Puerto Deportivo Sotogrande
36° 17’ 24”N - 005° 16’ 10”W
Alcaidesa Marina
36° 09’ 31‘’N - 5º 22’ 03’’W

74,5 NM

5 NM
5,5 NM
5,5 NM
15 NM
*NM: MILLAS NÁUTICAS | NAUTICAL MILES | NAUTISCHE MEILEN | MILES NAUTIQUES | NAUTISCHE MIJLEN | NAUTISKA MILJOR
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Costa de la Luz - Huelva
Kuststräckan Costa de la Luz-Huelva breder ut sig ända från floden Guadianas mynning, alldeles
på gränsen mellan Spanien och Portugal, till floden Guadalquivir som är den naturliga gränsen
mellan de spanska provinserna Huelva och Cádiz.
Stränder på Costa de la Luz (Ljusets kust), som går utmed Atlantens blå vatten, är ett av regionens
verkliga flaggskepp och de består av till synes ändlösa dyner med finkornig gul sand och inhemska
växter som ibland även beskyddas av vackra tallskogar. Havets ständiga närvaro i detta fantastiska
landskap ger oss närmast idylliska vyer. I kombination med en vacker sol som lyser praktiskt taget
hela året så kan det ju inte bli så mycket bättre.
De personer som besöker Huelva kommer att hitta två helt skilda miljöer: dels vissa områden med
ett perfekt utrustat turistutbud, dels andra områden som är nästan helt orörda och ödsliga. Vissa
naturområden sticker ut lite extra, som den skyddade nationalparken Doñana: en riktig oas för
dem som älskar natur och avkoppling.
På kuststräckan Costa de la Luz-Huelva hittar vi också ett antal småbåtshamnar där vi kan utöva
båt- och vattensporter under hela året. Detta tack vare ett klimat som gör att det går att njuta av
havet året runt.
De viktigaste kustorterna i denna region är Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría och
Matalascañas, bland många andra.

Marina Isla Canela
40’

4º 35’ W’

37° 11.3’N - 007° 20.3’W | COSTA DE LA LUZ | AYAMONTE | HUELVA

30’

Puerto Deportivo Marina Isla Canela

La Gruta de las Maravillas

Monasterio La Rábida

Parque Natural Doñana

Småbåtshamnen i Isla Canela ligger vid staden Ayamonte i provinsen Huelva. Den ligger i Spaniens
sydvästra hörn, vid floden Guadianas mynning, på en kuststräcks som kallas Costa de la Luz och
som är förlängningen av den betydligt mer kända Algarvekusten i Portugal. Mer exakt så ligger
denna marina precis via floden Carreras mynning, inne i naturområdet Isla Canela. Tack vare dess
läge ligger denna småbåtshamn helt skyddad från väder och vind och ger därför ett optimalt skydd
åt de båtar som ligger i hamnen.
Det är den sista spanska hamnen innan ni fortsätter att navigera mot den portugisiska
Algarvekusten. Detta gör att de personer som besöker området har tillgång till städer och byar med
ett stort utbud av kulturella, turistiska och kommersiella aktiviteter. Dessutom kan ni passa på att
besöka den enorma grottan Gruta de las Maravillas och upptäcka den historia som håller klostret
La Rábida levande.
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Algarve Portugués

Förtöjningsplatser

231

Paseo del pinillo s/n
21409 Ayamonte (Huelva)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

24 m.
2,5 - 4,5 m.

T. +34 959 47 90 00 / +34 600 909 703
marina@islacanela.es
www.marina-islacanela.com

VHF-kanal

9
Sevilla Flygplats - 140 km

Sjökort

440 A

Faro Portugal Flygplats - 50 km

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Duschar

Kran

Restauranger

Återvinning av matolja

Andra sporter

Blå flagg

Marina El Rompido
40’

4º 35’ W’

37° 12.9N - 7° 7.7’W | COSTA DE LA LUZ | CARTAYA | HUELVA
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4º 20’ W

25’

10’

Jamón Ibérico

Parque Minero Riotinto

Mezquita de Almonaster la Real

15’

Campos de golf

I kommunen Cartaya i provinsen Huelva hittar vi småbåtshamnen Marina El Rompido. Det är en
flodhamn eftersom vattnet kommer från floden Piedras. Denna utgör en del av naturområdet
med strandängar runt Río Piedras och Flecha del Rompido, ett naturlandskap som ligger på båda
sidor av denna flodmynning. När ni väl kommer iland kan ni njuta av gruvparken i Ríotinto. Där
kan ni uppleva en annorlunda tågresa, gå ner i den gamla gruvan eller besöka ett äkta viktorianskt
hus. Dessutom kan ni spatsera längs korridorerna i slottet/fästningen Cortegana, en av de mest
anmärkningsvärda militärbyggnader som fortfarande finns bevarade i Huelvas bergsregion. Eller
varför inte upptäcka historien bakom moskén i byn Almonaster la Real?

Förtöjningsplatser

331

Puerto El Rompido, s/n
21459 El Rompido (Huelva)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

30 m.
3 - 10 m.

T. +34 959 399 614 / +34 607 456 480
info@puertoelrompido.com
www.puertoelrompido.com

VHF-kanal

71
Sevilla Flygplats - 100 km

Sjökort

D - 440

Faro Portugal Flygplats - 100 km

Bränsle

Dricksvatten

Toaletter

Båt- och vattensporter

Sophämtning

Elektricitet

Bevakning dygnet runt

Andra sporter

Duschar

WiFi

Återvinning av matolja

Vinterförvaring av båtar
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4º 35’ W’

Costa de la Luz - Cádiz
Denna vackra region, den sydligaste på den Iberiska halvön och med Atlanten som ständig
följeslagare, har en kuststräcka på över 20 mil. Här ligger drömlika stränder som på ett pärlband,
med gyllengul och finkornig sand samt kristallklart vatten. Vem är inte den besökare som förälskar
sig i detta landskap, med vyer av böljande tallskogar, strandängar och berg?
En av de mest representativa städerna är Sanlúcar de Barrameda som ligger vid floden
Guadalquivirs mynning och precis mitt emot nationalparken Doñana. Dess enormt välkända
strand heter Bajo de Guía och här anordnar man varje år hästkapplöpningar. Denna syn, med
hästar som galopperar på stranden i den vackra solnedgången, är något som kommer att etsas in i
våra minnen för evigt. Ett unikt minne som dessa stränder skänker alla besökare.
Många av stränderna i provinsen Cádiz – som Tarifa eller El Palmar – är välkända internationellt
som säten för surf, vindsurf, kitesurf och andra idrotter som utövas till havs, till exempel spjutfiske.
Andra större orter längs Cádiz kuster är Puerto de Santa María, Chipiona, Rota, Barbate, Chiclana
eller Puerto Real, samtliga utrustade med en modern infrastruktur för turister för att kunna ta
emot besökare under hela året.
Liksom kusterna i Huelva kombinerar kuststräckan Costa de la Luz-Cádiz detta kompletta och
mångsidiga turistutbud med paradisliknande platser som fortfarande är nästintill öde och orörda.

Puerto Sherry
40’

36° 35N - 06° 15’W | COSTA DE LA LUZ | PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

Bodegas de Jerez

Catedral de Cádiz

4º 20’ W

25’

15’

10’

5’

Setenil de Las Bodegas

Campos de golf

Puerto Sherry är en magnifik småbåtshamn som ligger i staden El Puerto de Santa María, mitt i
Cádizbukten. Det är en plats man måste åka förbi för att korsa Gibraltarsundet. Denna marina
är den perfekta platsen för att kombinera båtaktiviteter, vattensporter och andra nöjen under
hela året. Dessutom kan ni njuta av den lokala gastronomin på saluhallen Mercado Central eller
promenera längs de fantastiskt vackra gatorna i El Puerto de Santa María tills ni kommer fram
till Santa Catalina-fästningen. Och eftersom vi nu är i närheten av bergen runt Cádiz så får vi inte
missa att besöka den lilla staden Setenil de las Bodegas, känd i hela Cádiz-provinsen för sin unika
arkitektur och skönhet. Det handlar om hus som ligger insprängda i berget och därför fungerar
klipporna som tak på husen.

Förtöjningsplatser

842

Avda. de la Libertad, s/n
11500 (Cádiz)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

70 m.
3 - 6 m.

T. +34 956 87 01 03
recepcionpuerto@puertosherry.com
www.puertosherry.com

VHF-kanal

9
Jerez Flygplats - 30 km

Sjökort

443 A

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Bankomater

Duschar

Kran

Vinterförvaring av båtar

Återvinning av matolja

Andra sporter

Restauranger

Alcaidesa Marina
40’

36° 09’ 31‘’N - 5° 22’ 03‘’W | COSTA DE LA LUZ | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Peñón de Gibraltar

Ornitopark

Gruta de San Miguel

Campos de golf

Småbåtshamnen Alcaidesa Marina ligger vid Gibraltarklippans västra sluttning. Det är en naturlig
hamnbassäng där Medelhavet hälsar sjöfararna välkomna. Den tillhör orten La Línea de la
Concepción och dess privilegierade läge, inne i Algecirasbukten, gör den till den perfekta hamnen.
Antingen för att ha som bashamn året runt eller för kortare vistelser när ni är på genomresa. Här
finns även en golfbana som löper parallellt med stranden, flera köpcentrum samt andra serviceoch nöjesinrättningar. Småbåtshamnen Alcaidesa Marina har ett mycket strategiskt läge och ligger
i ett naturskönt område. Dessa fördelar kompletteras med långa stränder med finkornig sand
och ett stort utbud av äventyrsaktiviteter. Udden Europa Point är en av Gibraltars mest berömda
utsiktsplatser. Härifrån kan man se var Spanien slutar och Afrika börjar. Och här återfinns även San
Miguel-grottorna, håligheter i bergen som kommer att få er att häpna.

15’

10’

5’

Faro Punta Europa

Förtöjningsplatser

624

Avda. Príncipe de Asturias, s/n
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

90 m.
5 m.

T. +34 956 02 16 60
marina@alcaidesa.com
www.alcaidesamarina.com

VHF-kanal

9
Gibraltar Flygplats - 2 km

Sjökort

4452

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Restauranger

Duschar

Kran

Blå flagg

Återvinning av matolja

Andra sporter

Marina Sotogrande
40’

36° 17’ 24‘’N - 005° 16’ 10‘’W | COSTA DE LA LUZ | SAN ROQUE | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

Marina Sotogrande

Paseos a caballo

4º 20’ W

25’

Regatas

15’

10’

5’

Campos de golf

Parque Natural Los Alcornocales

Den här småbåtshamnen ligger i det östliga inloppet till Gibraltarsundet, i det exklusiva och
välkända bostadsområdet Sotogrande. Området ligger i kommunen San Roque i provinsen Cádiz.
Detta turistresmål erbjuder spännande aktiviteter under hela året med allt från legendariska
golfbanor till kitesurf vid vackra stränder och fotvandring under hösten. Sotogrande är en plats
där ni verkligen kan skräddarsy hur ni vill att era dagar ska se ut. Ni kan vandra, rida häst och fiska
under hela året. Dessutom kan ni bege er in i och utforska landskapet i de två naturparker som
ligger i området: Los Alcornocales och Paraje Natural del Río Guadiaro.
Den här hamnen är ett obligatoriskt stopp för de båtar som ska ge sig ut på Atlanten samt för dem
som är på väg tillbaka från detta hav och ska fortsätta sin resa in i Medelhavet.

Förtöjningsplatser

1382

Torre de Control, s/n
11310 Sotogrande (Cádiz)

Maximal fartygslängd

70 m.

Djupgående min/max

3 - 4,5 m.

VHF-kanal

9

Sjökort

D - 453

T. +34 956 79 00 00
puertosotogrande@puertosotogrande.com
www.puertosotogrande.com
Málaga Flygplats - 100 km
Jerez Flygplats - 120 km
Gibraltar Flygplats - 25 km

Bränsle

Tvättinrättning

Butiksområde

Toaletter

Båt- och vattensporter

Bankomater

Sophämtning

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Blå flagg

Dricksvatten

WiFi

Hotell

Dricksvatten

Lyftkran

Sanitära tjänster

25’
30’
4º 35’ W’
40’

Costa del Sol
Costa del Sol, eller Solkusten, löper längs drygt 15 mil vid Medelhavet i provinsen Málaga.
Namnet har inte uppkommit av en slump: området åtnjuter över 325 soldagar om året
och har en behaglig medeltemperatur på 19°C, något som har gjort denna kuststräcka till
ett av de viktigaste turistområdena i Spanien.
På Solkusten hittar du stränder för alla smaker: några lugnare, några mer stimmiga,
några mer orörda och några utrustade med de mest avancerade produkter och tjänster
för att ni ska kunna njuta av maximal bekvämlighet. Denna kuststräcka utmärker sig
dessutom genom sina storslagna vyer eftersom många av stränderna ligger mellan
imponerande berg och det blå Medelhavet.
Naturområden som Maro-Cerro Gordo, de berömda grottorna i Nerja eller välkända
turistorter som Estepona, Marbella, Torremolinos, Manilva eller Fuengirola – bland
många andra – gör detta semesterområde till den perfekta platsen för er drömsemester.
På de östra delarna av Costa del Sol ligger huvuddelen av Andalusiens hotellplatser och
här hittar vi naturligtvis även en uppsjö av andra turisttjänster, som angöringsplatser i ett
flertal småbåtshamnar, nöjes- och temaparker, viktiga kulturella evenemang, med mera.
Och dessutom ligger huvuddelen av Andalusiens golfbanor i denna region, något som
har gett den smeknamnet “Costa del Golf”.
En annan av fördelarna med Solkusten är kommunikationerna: regionen har en mycket
väl utbyggd infrastruktur med vägar, flygplatser och höghastighetståg.

Marina La Duquesa
40’

36° 21’N - 005° 13’W | COSTA DEL SOL | MANILVA | MÁLAGA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Campos de golf

Torre del puerto

Salto de la Mora

Castillo La Duquesa

Puerto de la Duquesa är en mycket vacker småbåtshamn i medelhavsstil som ligger i kommunen
Manilva i provinsen Málaga. Med sina lugna stränder och behagliga temperaturer året runt så
pratar vi utan tvekan om en av de bästa hamnarna på hela Solkusten.
La Duquesa är den hamn som ligger längst västerut i provinsen Málaga. Den ligger faktiskt alldeles
på gränsen till provinsen Cádiz. I området runt denna småbåtshamn hittar vi världens största
koncentration av högkvalitativa golfbanor. I denna kuststad kan man njuta av ett stort antal
aktiviteter och upptäcka kulturen av andra civilisationer som bebodde denna kuststräcka. Vi kan
vandra till tornet Torre del Salto de la Mora, en fästning från tiden då denna del av landet styrdes
av muslimska morer. Vi kan även njuta av ett bad i svavelhaltigt vatten på Baños de la Hedionda, ett
bad av romerskt ursprung och som finns med på Spaniens lista över Kulturintressen. Vi kan även
lära oss mer om vinets fantastiska värld tack vare den vinodlingstradition som finns i området.

15’

10’

5’

Caminito del rey

Förtöjningsplatser

328

Torre de Control, s/n
29692 Manilva (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

20 m.
1,2 - 3 m.

T. +34 952 89 01 00
duquesa@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanal
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Málaga Flygplats - 95 km

Sjökort

D - 453

Gibraltar Flygplats - 30 km

Bränsle

Tvättinrättning

Butiksområde

Toaletter

Båt- och vattensporter

Bankomater

Sophämtning

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Blå flagg

Dricksvatten

WiFi

Dricksvatten

Lyftkran

Real Club Náutico Estepona
40’

4º 35’ W’

36° 24.9’N - 005° 09.5’W | COSTA DEL SOL | ESTEPONA | MÁLAGA

30’

Selwo Aventura

4º 20’ W

25’

Campos de golf

15’

10’

5’

Faro Punta Doncella

Selwo Aventura
Sierra Bermeja

Murales urbanos

Båtsällskapet Real Club Náutico de Estepona är en sällskapsklubb där vi hittar en restaurang, en
kaj med brygga där medlemmarna kan förtöja sina båtar samt en ramp/öppen plats som används
av seglarskolan. Seglarskolan är den idrottsaktivitet som står i centrum på Real Club Náutico de
Estepona. Seglarkurserna är öppna för personer i alla åldrar. Ni kan även hyra lätta segelbåtar för
att tillbringa en dag på havet, antingen en Optimist- eller Laserjolle. Ni kan också hyra en kajak eller
delta i en kurs i kappsegling. Om ni gillar fiske så erbjuder Club Náutico de Estepona även möjlighet
till sportfiske. Ni kan njuta av allt detta tillsammans med det stora utbud av kulturella aktiviteter
som regionen erbjuder. I och runt Estepona hittar ni även en uppsjö av restauranger, typiska
spanska barer och strandbarer av typen chiringuitos på de vackra och vidsträckta stränder. Kom
och njut av solen och det vackra Medelhavet.

Förtöjningsplatser

36

Puerto Deportivo Estepona
29680 Estepona (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

10 m.
0,5 - 2,5 m.

T. +34 952 80 09 54 / +34 625 14 24 65
info@rcne.es
www.rcne.es

VHF-kanal
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Málaga Flygplats - 83 km

Sjökort

D - 454

Gibraltar Flygplats - 50 km

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Bankomater

Duschar

Kran

Restauranger

Återvinning av matolja

Andra sporter

Blå flagg

Puerto Deportivo Estepona
40’

4º 35’ W’

36° 24’N - 005° 09’W | COSTA DEL SOL | ESTEPONA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Plaza de las Flores

15’

10’

5’

Parque Botánico y Orquidario

Orquidario
Centro Histórico

Tajo de Ronda

Småbåtshamnen Puerto Deportivo de Estepona ligger mycket nära stadens centrum vilket gör
hamnen extra intressant för de besökare som vill utforska allt som den vackra stad på Solkusten
har att erbjuda. På hamnanläggningen hittar vi ett stort utbud av restauranger, tjänster för båtägare
samt även en matbutik. I närheten av hamnen ligger orkidéhuset El Orquidario och det är Europas
största i sitt slag med över 4 000 olika arter. Varje vecka anordnar båtsällskapet i hamnen en
marknad för ambulerande försäljare som är mycket populär både bland lokalbefolkningen och
turisterna. Andra alternativ för att njuta av denna del av Spanien inkluderar ett antal riktigt bra
golfbanor, rundtur i staden för att titta på väggmålningar (ruta de murales), en vacker stadskärna
fylld av blommor och blader, närheten till andra vackra städer och byar som Ronda samt det
enormt vackra naturområdet Los Reales de Sierra Bermeja.

Förtöjningsplatser

447

Torre de Control, s/n
29680 Estepona (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

35 m.
0,5 - 3,9 m.

T. +34 952 80 18 00
estepona@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 83 km

Sjökort

D - 454

Gibraltar Flygplats - 50 km

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Bankomater

Duschar

Kran

Restauranger

Återvinning av matolja

Andra sporter

Blå flagg

Puerto Banús
40’

36° 29’ 1’’N - 004° 57’ 2’’W | COSTA DEL SOL | MARBELLA | MÁLAGA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

15’

10’

5’

Vida nocturna

Torre de control

Boutiques

Marinan Puerto Banús är den mest kända hamnen i hela södra Europa, ett riktigt turistresemål.
Hamnområdet har förvandlats till en stad i sig inom den större staden Marbella. Puerto Banús är
också den plats där Spaniens historia om turism och nöjesnavigation började. För Puerto Banús
är intimt sammankopplad med lyx, idrott, glamour, kultur, shopping och framförallt personer.
Med över fem miljoner besökare per år har Puerto Banús blivit ett av de mest exklusiva resmålen i
Europa, en plats dit turisterna inte bara kommer för att njuta av solen och det vackra Medelhavet
utan av alla de lyxvarumärken som säljs i hamnens många boutiques. Vid dess kajer ligger det båtar
och lyxjakter av enorma dimensioner tillhörande framgångsrika entreprenörer och kungliga familjer.

Beach clubs

Förtöjningsplatser

915

Nueva Andalucía,
29660 Marbella (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

50 m.
4 m.

T. +34 952 90 98 00
torrecontrol@puertobanus.com
www.puerto-banus.com

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 55 km

Sjökort

D - 454

Bränsle

Dricksvatten

Lyftkran

Toaletter

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Sophämtning

Elektricitet

Bankomater

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Återvinning av matolja

WiFi

Puerto Deportivo Marbella
40’

4º 35’ W’

30’

Campos de golf

Playas de Marbella

36° 30’ 22’’N - 004° 53’ 37’’W | COSTA DEL SOL | MARBELLA | MÁLAGA

4º 20’ W

25’

Baños árabes

15’

10’

5’

Iglesia Nuestra señora de la Encarnación

Centro histórico

Tack vare dess utmärkta läge mitt i stadens hjärta är småbåtshamnen Puerto de Marbella
mycket omtyckt bland ortbefolkningen och den är också ett populärt besöksmål för turister.
Den trevliga atmosfären i hamnens barer, närheten till stränderna och det stora utbudet av
vattensporttävlingar, kappseglingar och seglarskolor för barn gör att denna plats är värd ett
besök. Hamnen har en struktur med två nivåer: på den övre delen hittar vi “hamnterrassen” där
det ofta anordnas olika evenemang och shower och i den nedre delen ligger affärslokalerna
och sjöfartsinstallationerna, tillsammans med båtklubben. Stränderna i Marbella är beströdda
med kända beach clubs där ni kan njuta av de härliga sandstränderna på ett annorlunda sätt:
gastronomi, livemusik och bekvämlighet i toppklass. Dessutom har Marbella andra intressanta
sevärdheter för turister, som bland annat Alameda-parken, bonsaimuseet och den romerska villan i
Río Verde. Och för dem som gillar golf erbjuder Marbella ett stort antal golfbanor av högsta kvalitet.

Förtöjningsplatser

337

Paseo marítimo, s/n - Edif. Capitanía
29600 Marbella (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

20 m.
2,5 - 3,5 m.

T. +34 952 77 55 24
puertodeportivo@marbella.es
www.marbella.es/puertodeportivo

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 66 km

Sjökort

D - 454

Bränsle

Dricksvatten

Butiksområde

Toaletter

Båt- och vattensporter

Bankomater

Sophämtning

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Blå flagg

Återvinning av matolja

WiFi

Puerto Deportivo Fuengirola
40’

4º 35’ W’

Castillo de Sohail

36º 32’ 30” N - 4º 37’ W | COSTA DEL SOL | FUENGIROLA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Bioparc

15’

10’

5’

Mijas

Mezquita de Fuengirola

Den här småbåtshamnen ligger på en av de mest privilegierade platser på hela den andalusiska
kusten, nämligen mitt på strandpromenaden i Fuengirola. Hamnen kallas även för “La Villa Blanca”,
den vita byn. Hamnanläggningen har ett stort utbud av restauranger med mysiga uteserveringar
och ett stort antal barer. Den som vill utöva sporters om golf eller ridning hittar fantastiska
installationer för dessa idrotter alldeles i närheten av hamnen. Ni kan även njuta av flora och
fauna genom ett besök på bioparken Reserva Bioparc, en speciell djurpark som är utformade
för besökare i alla åldrar och som ligger mitt i stadens centrum. Innan ni reser vidare får ni inte
missa ett besök på moskén eller Sohail-borgen för att upptäcka denna fantastiska stads historia.
Dess närhet till Málaga gör denna hamn till en intressant och strategisk plats för alla dem som vill
upptäcka vad Málaga-provinsens huvudstad har att erbjuda.

Förtöjningsplatser

226

Torre de control, Zona deportiva,
Puerto de Fuengirola

Maximal fartygslängd

20 m.

29640 Fuengirola (Málaga)
T. +34 952 46 80 00

Djupgående min/max

3 - 3,5 m.
puertofuengirola@gmail.com

VHF-kanal
Sjökort

9
D - 45A

www.puertodeportivofuengirola.es
Málaga Flygplats - 22 km

Bränsle

Tvättinrättning

Lyftkran

Toaletter

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Sophämtning

Elektricitet

Bankomater

Duschar

Kran

Vinterförvaring av båtar

Återvinning av matolja-

Andra sporter

Restauranger

Dricksvatten

WiFi

Puerto Deportivo Benalmádena
40’

4º 35’ W’

36° 35’ 33.97” N - 4° 30’ 48.99”W | COSTA DEL SOL | BENALMÁDENA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Benalmádena

Tivoli World

Castillo Colomares

Selwo Marina

Småbåtshamnen i Benalmádena ligger mitt i hjärtat av Solkusten, ett helt idealiska läge eftersom
det endast är åtta kilometer till den internationella flygplatsen Málaga-Pablo Ruiz Picasso med sina
dagliga flyg till större städer i både Spanien och Europa. Regionens klimat gör det möjligt att utöva
alla typer av aktiviteter, både idrottsliga och turistiska, under hela året. Det finns uppsjö av alternativ
för frilufts- och nöjesaktiviteter i närheten av denna småbåtshamn, bland annat nöjesfältet Tivoli
World, djurparker som Selwo Marina eller akvariet Sea Life inne på själva hamnområdet eller
linbanan varifrån du kan njuta av fantastiska vyer.

15’

10’

5’

Teleférico

Förtöjningsplatser

1045

Av. Juan Sebastián Elcano, s/n
29630 Benalmádena (Málaga)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

35 m.
3 - 5 m.

T. +34 952 57 70 22
info@puertobenalmadena.org
www.puertobenalmadena.es

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 15 km

Sjökort

D - 455

Bränsle

Tvättinrättning

Butiksområde

Toaletter

Båt- och vattensporter

Bankomater

Sophämtning

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Blå flagg

Återvinning av matolja-

WiFi

Dricksvatten

Lyftkran

Real Club El Candado
40’

4º 35’ W’

36° 43’N - 004° 20’ 9”W | COSTA DEL SOL | MÁLAGA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Catedral de Málaga

Centro Pompidou

El Candado, en harmonisk småbåtshamn som ligger på en lugn och avskild plats öster
om Solkustens huvudstad. Sport- och sällskapsklubben som ligger inne på hamnområdet
tillhandahåller ett stort nöjesutbud med bland annat gym, tennisplaner och pooler. På denna
privilegierad plats kan du njuta av segling, dykningsaktiviteter, vindsurfning samt även andra
idrotter som paddeltennis, golf eller vanlig tennis.
Tack vare dess läge, endast fem kilometer från huvudstaden Málaga, kan de som lägger till i
hamnen njuta av det stora kulturella utbudet som staden har att erbjuda, som ett besök på
Picassomuseet eller Centro Pompidou, en vandring upp till Gibralfaro-fästningen eller ett besök
på Málagas katedral som kallas för “La Manquita” (den stympade) på grund av att den aldrig
byggdes färdig helt.

15’

10’

5’

La Farola

Alcazaba

Förtöjningsplatser

285

Playa de Almellones, s/n
29018 Málaga

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

15 m.
1 - 2,8 m.

T. +34 952 29 60 97
administracion@clubelcandado.com
www.clubelcandado.com

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 5 km

Sjökort

D - 455

Bränsle

Dricksvatten

Vinterförvaring av båtar

Toaletter

Båt- och vattensporter

Restauranger

Sophämtning

Elektricitet

Bevakning dygnet runt

Andra sporter

Duschar

Lyftkran

Återvinning av matolja

Butiksområde

25’
30’
4º 35’ W’
40’

Costa Tropical
Denna kuststräcka ligger mellan Solkusten och Costa de Almería, i provinsen Granada.
Den ligger på en strategisk plats: med närhet till den afrikanska kontinenten och i skydd
av bergskedjan Sierra Nevada som skyddar kusten mot den kalla nordanvinden så
skapas det ett subtropiskt mikroklimat i detta område. Vi pratar 320 soldagar per år och
en årsmedeltemperatur på 20 °C, utan tvekan en kuststräcka som erbjuder de bästa
förhållandena och möjligheterna för att njuta av en riktigt bra semester.
Landskapet på Costa Tropical är enormt vackert med kustklippor, vikar och långa stränder.
Det marina livet och vattnen i detta område är skyddade eftersom man har skapat ett marint
naturområde runt reven i Maro-Cerro Gordo.
På denna kuststräcka hittar vi fem större turistorter: Almuñécar (La Herradura), Salobreña,
Motril, Castell de Ferro och La Rábita. Alla dessa orter kan skryta med mycket moderna
anläggningar och de är utrustade med en idealisk infrastruktur för turism. Den perfekta platsen
för en trevlig och rolig semester i en privilegierad region. Dessutom har Costa Tropical flera
småbåtshamnar och platser där ni kan utöva en mängd vattensporter. Utforska de många
naturliga vikarna med sina klipprev och kristallklart vatten. Utan tvekan en idealisk miljö för att
utöva sportdykning, fiska, segla, surfa, åka vattenskidor samt för att spela tennis eller golf.
Och som om inte detta vore nog så reser sig bergskedjan Sierra Nevada majestätiskt i
bakgrunden med en höjd på 3 400 meter över havet. Ett paradis för den som gillar utförsåkning
och skidorten ligger bara fyra mil från kusten.

Marina del Este
40’

36° 44’N - 003° 43’W | COSTA TROPICAL | ALMUÑÉCAR | GRANADA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Acantilados de Maro Cerro-Gordo

15’

10’

5’

Parque Ornitológico Loro Sexi

Fondos marinos para buceadores

Småbåtshamnen Marina del Este ligger i La Herradura (i regionen Almuñécar), en verkligt naturskön
plats som ligger inklämd mellan hav och berg.
Hamnens struktur och design är originell eftersom kajen och pirerna har integrerats i perfekt
harmoni med naturens nyckfulla klippformationer. La Herradura är den sista byn på den
kuststräcka som tillhör provinsen Granada, innan man kommer in i provinsen Málaga. Här hittar
vi magnifika stränder och ensligt belägna vikar i området Maro-Cerro Gordo. Det man främst bör
framhäva från regionen är dess fantastiska hav och havsbottnar vilka har gjort den till en mycket
populär plats för sportdykare. För småbåtshamnen och byn ligger inom den marina naturparken
Paraje Natural Marino de los Acantilados Maro-Cerro Gordo som finns med på UNESCO:s lista över
speciellt skyddade zoner.

Sierra Nevada

Förtöjningsplatser

227

Torre de Control,
18697 La Herradura (Granada)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

30 m.
1,8 - 3,7 m.

T. +34 958 64 08 01
marinaeste@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanal

9
Málaga Flygplats - 84,5 km

Sjökort

456

Bränsle

Tvättinrättning

Butiksområde

Toaletter

Båt- och vattensporter

Bankomater

Sophämtning

Elektricitet

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Kran

Restauranger

Duschar

Andra sporter

Blå flagg

Återvinning av matolja

WiFi

Dricksvatten

Lyftkran

25’

Costa de Almería
Kuststräckan Costa de Almería översköljs av Medelhavets blå vatten och breder ut sig över 20 mil. Huvuddelen
av sträckan är relativt orörd och helt naturlig. Just denna kuststräcka erbjuder väldigt egenartade vyer. Inlandet

30’

kargt, ökenliknande och har en väldigt liten befolkning. Den som sticker ut mest är den berömda Tabernas-öknen
eftersom man här har spelat in många välkända Vilda Västern-filmer. Men i området hittar även växthusodlingar
som breder ut sig i mil efter mil, stränder med finkornig sand och vikar med stupande klippor och vildvuxen natur.
Det allra mest berömda naturområdet är utan tvekan den skyddade marina naturparken Cabo de Gata-Níjar, en
paradisliknande plats med orörda stränder och enorma sanddyner som liknar en öken. Det är en kuststräcka där
idylliska småvikar ligger som ett pärlband, med kristallklart turkost vatten som är idealiskt för att bada, snorkla och
dyka. Här hittar vi även uddar som erbjuder fantastiska panoramavyer över Medelhavet.
I de västra delarna hittar vi orter som Adra, Roquetas de Mar, Almerimar och Aguadulce, samtliga kända turistresmål
som erbjuder alla bekvämligheter som en modern turistort ska ha med långa och breda stränder, magnifika
hotellanläggningar samt möjligheter att utöva en uppsjö sporter som golf, tennis, segling, sportdykning och
vindsurfning. Här finns även flera småbåtshamnar där du kan njuta av havet och båtlivet. Vera och Mojácar är två

40’

4º 35’ W’

turistorter som också är mycket karakteristiska för regionen och de kompletterar det mycket mångsidig utbud av
möjligheter till avkoppling och nöjen.

Puerto Deportivo Almerimar
40’

4º 35’ W’

36° 41’ 48”N - 002° 47’ 48”W | COSTA DE ALMERÍA | EL EJIDO | ALMERÍA

30’

Cabo de Gata

Jardín Botánico La Almunya del Sur

4º 20’ W

25’

Paraje Natural Punta Entinas Sabinar

15’

10’

5’

Mejores playas para practicar surf

Gamba Garrucha

Almerimar, som ligger i staden El Ejido i provinsen Almería, är en av de största småbåtshamnarna
på den andalusiska kusten. Rent konkret är det den näst största och den ligger på Costa de
Almería. Hamnanläggningar har både den infrastruktur och det klimat som krävs för att kunna
utöva en uppsjö av vattensporter och andra idrotter: segling, vindsurfning, dykning, fiske, golf och
så vidare. Bara några kilometer från hamnen ligger Punta de Baños, en av de bästa stränderna på
kuststräckan för att utöva vindsurfning. När vi väl tagit oss i land kan vi besöka naturparken Cabo de
Gata-Níjar, det största skyddade området längs hela Medelhavskusten. Ett annat naturreservat som
vi kan njuta av när vi kommer hit är naturområdet Punta Entinas-Sabinar där vi hittar en mångfald
av flora och fauna som är unik för södra Spanien.

Förtöjningsplatser

997

Puerto Deportivo Almerimar, s/n
04711 El Ejido (Almería)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

6 - 60 m.
2,8 - 6 m.

T. +34 950 49 73 50
infomarina@almerimarpuerto.com
www.almerimarpuerto.com

VHF-kanal

9
Almería Flygplats - 45 km

Sjökort

D - 458

Bränsle

Dricksvatten

Lyftkran

Toaletter

Tvättinrättning

Butiksområde

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Vinterförvaring av båtar

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Restauranger

Duschar

Kran

Återvinning av matolja

WiFi

Puerto Deportivo Aguadulce
40’

4º 35’ W’

36° 49’ 6”N - 2° 33’ 10”W | COSTA DE ALMERÍA | AGUADULCE | ALMERÍA

30’

Alcazaba

15’

10’

5’

Fondos marinos para buceo

Aquarium Roquetas de Mar

Småbåtshamnen i Aguadulce ligger i Roquetas de Mar, endast cirka åtta kilometer från
provinshuvudstaden Almería. I den här hamnen hittar vi ett stort antal restauranger och den har
blivit en av de mest emblematiska nöjesanläggningarna i hela Almería-provinsen. I området finns
det många hotell och en väl utbyggd infrastruktur för turism vilket gör hamnen till det perfekta
baslägret för att besöka olika sevärdheter på Costa de Almería samt för att njuta av dess väldigt
vackra stränder på ett lugnt och avslappnat sätt. Hamnen ligger på en världskänd turistort men
den ligger alldeles intill fridfulla platser som till exempel Playa Serena och Las Marinas eller
emblematiska platser som slottet Santa Ana och fästningen La Alcazaba i huvudstaden Almería.

4º 20’ W

25’

Faro Roquetas de Mar

Förtöjningsplatser

764

Torre de Control, s/n
04720 Aguadulce (Almería)

Maximal fartygslängd
Djupgående min/max

25 m.
4,5 m.

T. +34 950 34 15 02 / +34 606 50 45 20
contacto@puertoaguadulce.es
www.puertodeportivoaguadulce.es

VHF-kanal

9
Almería Flygplats - 31 km

Sjökort

459

Bränsle

Dricksvatten

WiFi

Toaletter

Tvättinrättning

Lyftkran

Sophämtning

Båt- och vattensporter

Butiksområde

Bevakning dygnet runt

Elektricitet

Bankomater

Duschar

Kran

Vinterförvaring av båtar

Återvinning av matolja

Andra sporter

Restauranger

40’
4º 35’ W’

30’

25’

25’

Båt- Och Vattensporter
Alla hamnar som är medlemmar i föreningen Marinas de Andalucía
anordnar ett stort antal tävlingar som är relaterade till havet och
båtsporter: segling, regattor, båtutflykter, charterresor, sportdykning,
uthyrning av båtar, sportfiske, mer mera.
Det utmärkta klimatet i södra Spanien gör att dessa 16 småbåtshamnar
som är medlemmar i föreningen kan anordna alla typer av evenemang och
vattensportsaktiviteter under hela året.
Om du vill hålla dig uppdaterad med vad som händer i våra hamnar, få
information om aktivitetsprogrammen i var och en av dem samt ta del
av deras evenemangsagenda så rekommenderar vi att du besöker deras

40’

4º 35’ W’

30’

webbplatser.

REAL CLUB NÁUTICO
ESTEPONA
DESDE 1957

Marina Duquesa

Marina del Este

Marina Estepona

