COSTA DEL SOL
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JUNI 2022 GRATIS MEENEMEN!
WWW.COSTADELSOLBRUIST.NL
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met fenomenaal uitzicht!
Ben jij op zoek naar de mooiste accommodatie van de Costa del Sol,
waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt komen? Die plek hebben
wij en willen we graag met jullie delen. Ga naar onze website of scan de
QR-code, boek onze locatie en jouw ultieme vakantie kan beginnen.

10% KORTING
met code BRUIST
als je boekt
in september
of oktober!
BOEK NU

Vlak bij Mijas Pueblo, een pittoresk
bergdorp, vind je Mijas-Residence, een
luxe accommodatie met vier appartementen,
een studio en een villa. Overal waar je
staat is het uitzicht op de Middellandse
Zee, Fuengirola en Mijas costa even mooi.
En of je nu in het zwembad of relaxed op

je zonnenbed ligt of in onze bar zit, altijd ben je in
contact met het adem benemende uitzicht. En dan
realiseer je je... er is geen betere plek dan hier.
Nieuwsgierig? Onze accommodatie, inclusief het
woonhuis, is ook in zijn geheel af te huren (max.
26 slaapplaatsen).

Los Espartales 3, 29650 Mijas, Málaga | Andalusië, Spanje | +34 633 355 076 | WWW.MIJAS-RESIDENCE.COM

DISCOVERED IN NATURE,
DESIGNED FOR A LIFETIME
Sinds 1995 is Lion Stone een
begrip in de wereld van natuursteen
en composiet. Wij werken bij onze
productiefaciliteiten in Tilburg
dagelijks met 110 mensen aan
de mooiste keukenbladen en
projecten.
Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat
die past bij uw persoonlijke voorkeur of de
sfeer die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in
de groeve en laten wij in zagerijen in onder
andere Italië en Spanje tot platen verwerken.
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten
worden de projecten vervolgens in samenwerking met een vakkundig montagebedrijf
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en de
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd
project. Voor de badkamer is gebruikgemaakt van calacatta verde
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in onyx met geïntegreerde
ledverlichting.

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG | 013 - 4564350 | SHOWROOM@LION-STONE.NL | WWW.LION-STONE.NL |
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FOTOGRAFIE
Nederland Bruist
VORMGEVING
Ron Schouwenaar
CONTACT
Nederland Bruist,Beneluxweg 45, 4904 SJ
Oosterhout, +31 (0)76 711 5340 bereikbaar
van 08.30-17.30 uur. Like ons op
nederlandbruist en
nederlandbruist.
Copyright Nederland Bruist ©2022. Het
overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15
van het auteursrecht is niet toegestaan. Merknaam
‘BRUIST’ is eigendom van Nederland Bruist.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland Bruist is
echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan
de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt.

ADVERTEREN?

Bel Jop Franken op +31 613 750 748
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& BEWONDER

SHOP

DRINK

UITGEVER
Nederland Bruist
DIRECTIE
Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE
Nederland Bruist +31 (0)76 711 5340
TEKSTEN & EINDREDACTIE
Maaike van Helmond
BRUISENDE ZAKEN
Maaike van Helmond
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Dagje uit!
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Bruisende lezer,
Hoewel de zomer officieel pas deze maand begint, is het
seizoen aan de Costa del Sol al flink losgebroken. De zon
schijnt, de terrassen zitten gezellig vol en ook op de
stranden genieten al heel wat mensen van het mooie
weer. Wat is dit toch een heerlijke tijd van het jaar, de tijd
om even een stapje terug te doen en te genieten van een
welverdiende vakantie.
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Naast de inspirerende verhalen van al deze ondernemers,
lees je in deze nieuwste editie van Costa del Sol Bruist ook
meer over het bruisende Málaga. Wat is er zoal te zien en
te beleven? Waar moet je echt zijn geweest? Dit en nog
veel meer ontdek je vanzelf als je snel verder bladert.
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Foto: Ron Eskens soowpictures.nl

Bij Costa del Sol Bruist doen we uiteraard geen stapje
terug. We zetten zelfs liever een stapje extra om jou de
hele zomer te blijven voorzien van tips, weetjes en
verhalen over de Costa del Sol. Hetzelfde geldt voor onze
bruisende ondernemers die er alles aan doen om jou
optimaal te laten genieten van jouw verblijf onder de
Spaanse zon.
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Veel leesplezier!

Lea en Marcel Bossers
Scan de QR-code voor meer
informatie over Nederland Bruist

1. Alkmaar
2. De Zaanstreek
3. Haarlem
4. Amsterdam
5. ‘t Gooi
6. Hilversum
7. Almere
8. Zutphen
9. Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best
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33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol
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BENT U OP ZOEK NAAR
EEN SPECIALIST?
Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en
de nieuwste technieken
gebruikt?
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Profiteer van
hoge korting!

AK • MAAK

Vemeld de code BRUIST
2022 bij de aanvraag van
informatie en bespaar
zo op een fantastisch
zwembad in úw tuin.

Wij pakken het bouwkundig aan en
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk
denken we mee met uw budget.

HVD POOLS
voor uw zwembaden en zwemvijvers
HVD KOI
voor uw koivijvers en natuurvijvers
HVD AQUA
voor de technische ruimte,
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen
adviseren over natuurlijke
wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD,
DE PAREL IN UW TUIN!

+31 613836001 | info@hvdaqua.nl

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN

WWW.HVDAQUA.NL
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De Pindakaas hoeft niet
meer mee in de koffer!
Die koop je ook gewoon bij ons!

Bij dé gezelligste Nederlandse bakkerij en kaaswinkel van Zuid Spanje.
Dé Nederlandse supermarkt aan de Costa del Sol!
Bij ons kun je genieten van een heerlijk Nederlands
kopje koffie op ons zonnige terras.
Ook voor een Hollands ontbijt of een geweldig lekkere
Van Dobben kroket op een zacht wit bolletje
kun je bij ons terecht.

Calle Miguel Rubiales, Carretera de Ronda Km 43, 2
29679 Benahavis, Spanje | +34 952 927 081 | +34 656 510 977

car parking • airport service • classic car care • detailing • car sales • modesta glass coatings
www.comfortcarcare.com | info@comfortcarcare.com | +34 952 561 689 | Pol. Ind. Villa Rosa, Málaga
15
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EEN CULINAIRE BELEVENIS

Buen provecho!
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Hoe we de Spaanse keuken zouden omschrijven? Heel simpel,
als verrukkelijk! Alleen al bij het denken aan al die overheerlijke
tapas die je overal in Spanje kunt eten, loopt bij ons het water
in de mond. In Costa del Sol zijn er aan tapasbarretjes en
-restaurants geen gebrek. Maar daarnaast valt er op culinair
gebied nog veel meer heerlijks te proeven.
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U van vis, zit je in Costa del
Sol goed. De vis lijkt hier vrijwel
Z rechtstreeks vanuit de zee op je bord
te komen, zo vers is het aanbod in de
meeste restaurants. Ben je op zoek
naar de lekkerste visrestaurants, dan
kun je het best een kijkje gaan nemen
vlak bij de stranden en dan met name
in de oude visserswijken Pedregalejo
en El Palo waar je heel wat leuke
chiringuitos vindt met de lekkerste
visgerechten op de kaart. Tip: probeer
eens een keer de gegrilde sardines,
oftewel espetos de sardinas, die zijn
namelijk ontzettend populair in Costa
del Sol.

O P
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Ook als je geen liefhebber bent van
vis, maar meer de voorkeur geeft aan
vlees of alleen vegan of vegetarisch
eet, biedt Costa del Sol volop keuze
in restaurants. Van simpel tot luxe en
uit alle windstreken van de wereld. En
voor alle momenten van de dag, want
Spanjaarden houden nu eenmaal van
buitenshuis eten, om welke maaltijd het
ook gaat. Een gewoonte die wij maar al
te graag van ze overnemen, helemaal
tijdens een vakantie in het bruisende
Costa del Sol. Want hoe vaker je hier
buiten de deur eet, hoe meer lekkers je
kunt proeven.

EET

SCAN EN BEKIJK ONLINE
ALLE LEUKE RESTAURANTS

EEN CULINAIRE BELEVENIS

VISRESTAURANT EL TINTERO Dit is niet het
goedkoopste restaurant in Málaga, maar het
heeft wel een bijzondere sfeer en manier van
serveren. In El Tintero lopen de kelners langs
de tafels met schalen heerlijk klaargemaakte
vis en roepen ze wat ze bij zich hebben. Lijkt
jou dat wel wat, dat steek je een hand op en
en krijg je de vis naar keuze. Het restaurant
is buiten het centrum gevestigd, maar goed
bereikbaar per openbaar vervoer.

BODEGA BAR EL PIMP, El Pimpi is een populair restaurant
in Malaga en is het even geliefd bij de inwoners van de
stad als de toeristen. Het restaurant ligt midden in het
historisch centrum van de stad en heeft een mooi uitzicht
op het Alcabaza fort en het Teatro Romano. Als je het
restaurant binnenkomt, zie je meteen aan de foto’s hoeveel
beroemdheden je reeds voor zijn gegaan in een bezoek hier.
Bij El Pimpi eet je tapas zoals de locals dat ook doen.

RESTAURANT OP D’N HOEK
Kom een heerlijke avond beleven met heerlijk
eten. Hier bieden ze vers bereide gerechten in een
authentieke sfeer. In restaurant Op d’n hoek heten
ze je van harte welkom. Geniet van de smakelijke
gerechten en de authentieke sfeer van het pand.
De heerlijke buitenruimte zal je ‘s avonds opvrolijken
en als je liever wat langer blijft en het begint af
te koelen, dan kun je terecht op het terras met
radiatoren. Ongeacht het weer buiten, de kamers met
airconditioning behouden altijd de ideale temperatuur.
Het restaurant is centraal gelegen en biedt een
breed scala aan drankjes. Laat je verrassen door
de uitstekende gerechten en het ruime aanbod aan
verse dranken. Ze hebben gratis wifi, zodat je zonder
problemen kunt internetten en voor rokers hebben ze
hier een speciaal ingerichte ruimte.

in Town
Best Ribs
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STEAKHOUSE OVIDIO Houd je van de exquise smaak van
gerijpt rundvlees, dan moet je beslist een bezoek brengen aan
Steakhouse Ovidio. Je kan bij mooi weer zowel op het terras
als binnen zitten en in beide gevallen kan je een heerlijke
maaltijd verwachten. De service is geweldig en en ze zijn trots
op het vlees dat hier op tafel wordt gezet en daar praten ze
dan ook graag over.

JOSÉ CARLOS GARCÍA Houd je van de zee
en de aankomst van de schepen in de haven
van Málaga? In restaurant José Carlos García
heb je tijdens je maaltijd een mooi uitzicht
op de haven. Het restaurant heeft slechts
een beperkt aantal tafeltjes en daarom is het
verstandig om tijdig te reserveren. In deze
kleinschalige omgeving is er aandacht voor
het eten.

19
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AMBIANCE WAAR ANDERS

HET GEZELLIGSTE GRANDCAFÉ
GRANDCAFÉ
AAN DE BOULEVARD
Paseo Maritimo 11/12
La Carihuela
Torremolinos (Málaga)
grandcafedebrabander.com
(+34) 952 378 263
info@grandcafedebrabander.com
DINSDAG tot en met ZONDAG
17.00 - 00.00 UUR
MAANDAG GESLOTEN

In onze zaak kunt u genieten van een fantastisch uitzicht op zee, wat zorgt
voor het ultieme vakantiegevoel. In ons nieuwe Grandcafe is plaats voor circa
honderd personen voor een heerlijke lunch of een uitgebreid diner. Ook de
Belgische bieren, Nederlandse dranken, heerlijke cocktails, fingerfoods en
diverse snacks staan bij Grandcafe De Brabander op het menu.
De combinatie van lekker eten en ons aparte café gedeelte, met de
mogelijkheid van het volgen van diverse live sportwedstrijden, maakt het
bezoek aan ons Grandcafé ideaal. Tevens staan wij garant voor een goede
service en streven wij naar voldoende aandacht tijdens uw bezoek aan onze
zaak. Wij zien er in ieder geval met veel plezier naar uit om u te begroeten op
ons ruime terras!

AG
en met ZOND
DINSDAG tot
UUR
VANAF 20.00
C/ Decano Higueras del Castillo 5, Torremolinos (Málaga) | frans@cafedebrabander | (+34) 634 015 067

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Momentje
voor jezelf

ZONNEPANELEN
AIRCO
IPTV / TV / AUDIO
HOMECINEMA
WITGOED

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij?
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik
omga met wat iedereen vindt en roept.
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.
Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij.
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het
B deC
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijkenAnaar
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en J
H I
naast elkaar leven zonder direct in conflict te gaan.
O P Q
Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen
V W X
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd
door het lawaai en de rommel van anderen.

Al meer dan 30 jaar
klantgerichte dienstverlening
aan de Costa del Sol.
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Wij bieden homecinema
oplossingen aan alsmede
beveiligingscamerasystemen voor
uw veiligheid, met de optie om
beelden thuis te bekijken.
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~ MeditationMoments.nl ~

Meditaties voor elk moment van de dag
Foto Youri Claessens
22

AIRCO
Voor uw nieuwe airco´s
en onderhoud aan
bestaande airco´s
bent u bij ons aan
het juiste adres!

ZONNEPANELEN
Neem contact met ons
op voor een passende
offerte voor uw eigen
zonnepanelen.

TV / AUDIO
Zonnepanelen hebben de
toekomst. Maak gebruik van de
vele zonuren in Spanje en spaar
het milieu en uw portemonnee.
Vraag om een offerte.

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor
jezelf te nemen.
Hasta la proxima,

Blankenstein Fuengirola

Calle Alberto Fernandez 1
29640 Fuengirola | Spain
+34 952476688
www.blanksat.com

Blankenstein is uw
partner en leverancier
als het gaat om perfect
beeld en geluid.

DRINK

GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

Salud!
Sangria, café con leche, cocktails, smoothies, een koud
biertje… als je eenmaal een fijn plekje hebt gevonden op een
gezellig terras in Málaga, is misschien nog wel de moeilijkste
vraag wat je gaat bestellen. Of je iets gaat bestellen, is hier
namelijk überhaupt geen vraag. Want wie wil er nu niet genieten
van een drankje onder de Spaanse zon?!
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e vallen een beetje in herhaling,
maar óók op het gebied van
barretjes en terrassen is het aanbod in
Málaga zeer breed en zeer uitgebreid.
Van typisch Spaanse cafeetjes met
slechts een paar tafeltjes (en vaak
plastic stoelen) voor de deur tot
de meest trendy beachclubs met
comfortabele loungebanken en een
relaxed muziekje op de achtergrond.
Málaga biedt voor ieder wat wils, want
zo veelzijdig als de stad, zo veelzijdig is
ook het publiek dat er komt.
Begin de dag met een lekkere koffie
op het terras of geniet van een
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gezond sapje. Drink een wijntje in
de haven, bestel een biertje in een
café met flamencomuziek of trakteer
jezelf op een cocktail in een hippe
tent aan het strand. Oftewel, doe zoals
de Spanjaarden doen en geniet van
het leven. Of je nu alleen bent of met
gezelschap maakt voor de Spanjaarden
niet uit. Natuurlijk is het gezellig om
samen met iemand anders wat te
drinken, maar ook in je eentje ben je
meer dan welkom op de terrassen en
in de barretjes en cafés. Bestel gewoon
waar je zin in hebt, neem de tijd en
geniet. Proost, op het goede Spaanse
leven!

DRINK

SCAN EN BEKIJK ONLINE
ALLE LEUKE DRINKGELEGENHEDEN

GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

ATLANTIS SUNSET LOUNGE is een ontspannen loungebar
met een ruim terras. Hier ga je naartoe voor het prachtige
uitzicht. Het is de perfecte plek om onder het genot van een
cocktail te genieten van het prachtige uitzicht over de haven
Muelle Uno. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je hier
zeker één zonsondergang in Málaga beleven.

RESTAURANT OP D’N HOEK Kom een heerlijke avond
beleven met heerlijk eten. Hier bieden ze vers bereide
gerechten in een authentieke sfeer. In restaurant Op
d’n hoek heten ze je van harte welkom. Geniet van de
smakelijke gerechten en de authentieke sfeer van het pand.
De heerlijke buitenruimte zal je ‘s avonds opvrolijken en
als je liever wat langer blijft en het begint af te koelen, dan
kun je terecht op het terras met radiatoren. Ongeacht het
weer buiten, de kamers met airconditioning behouden altijd
de ideale temperatuur. Het
restaurant is centraal gelegen
en biedt een breed scala aan
drankjes. Laat je verrassen door
de uitstekende gerechten en
het ruime aanbod aan verse
dranken. Ze hebben gratis wifi,
zodat je zonder problemen
kunt internetten en voor rokers
hebben ze hier een speciaal
ingerichte ruimte.

TERRAZA LOB – EL CORTE INGLES Op de bovenste
verdieping van warenhuis El Corte Ingles loop je door een
ruime delicatessen afdeling vol gastronomische producten
en diverse restaurantjes naar dit fijne dakterras. Je kunt
gerechten en drankjes binnen bestellen bij één van de
restaurantjes en dit buiten op het dakterras opeten.
Er is een grote cocktailbar en je hebt er een geweldig
uitzicht op de kathedraal en het centrum van Málaga.
LA VIDA DE LA GENTE Bij La Vida de la Gente kun je
kiezen uit een ruime selectie cocktails, waaronder vele
verschillende soorten gin én bijpassende tonics. Het fijne
aan de kaart is dat er wordt verteld wat de ingrediënten van
alle gins zijn. Erg handig! De presentatie van de cocktails is
prachtig. De bar zelf is ingericht in retro stijl en je kunt er ook
lekker (vega) eten. Zeker een aanrader!
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EL ÚLTIMO MONO JUICE & COFFEE Gezellig druk koffiezaakje in het centrum
van Málaga! Op slechts honderd meter van de bekende Kathedraal. Naast een
heerlijke café con leche (koffie verkeerd) of café solo (espresso) kun je ook van
een zelfgemaakte brownie of taartje genieten. Geen koffieliefhebber? Dan kun
je hier ook een lekker fris sapje drinken. De producten zijn van topkwaliteit en
honderd procent natuurlijk. Het personeel is erg vriendelijk en geeft je een waar
huiskamergevoel.
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The place to b e!

Strandcafé de Klikspaan heeft boven de zaak zeven studio’s tot zijn beschikking.
Ze zijn voorzien van balkon, handdoeken, airco, Nederlandse televisie en wifi.

Get your kick...
in the Klik!

Het strandcafé heeft uitzicht op zee en een uitgebreide kaart met onder andere
diverse broodjes, salades, pannenkoeken, huisgemaakte soepen en overheerlijke
maaltijden. De gerechten van onze kaart kun je ook op ons strand bestellen.
Hier kun je eveneens genieten van een heerlijke massage. Of wat dacht je
van een lekkere cocktail of een ijskoud biertje?

Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.

lunch en diner.
Zeer uitgebreid ontbijt,
studio’s te huur
oie
Mo
.
Ook strandbediening
boven de zaak.

an
Strandcafé De Klikspa (Málaga)

20 Torremolinos
Paseo Maritimo 53, 296
@deklikspaan.com
+34 647 097 957 | info

ls.com
www.costasolholidayrenta
om
n.c
paa
iks
ekl
w.d
ww

Tot snel!

NOG
EXTRA FOTO

Boulevard haven Malaga
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Als een droom aan zee tot leven komt ...

dat is Puerto Marina!

Makelaar sinds 1987

www.bbipuertomarina.com
32
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Hulp nodig van een taalgenoot
aan de Costa del Sol?

Slager

OPTIMAAL TRAINEN IN MARBELLA

S.O.S.PIA to the rescue!

ONOPLOSBARE
KLUS?

BEL S.O.S.PIA!
Pia Reekmans
+34 663729471
info@sospia.com

www.sospia.com

 Contactpersoon bij problemen
in en rond jouw woning
 Jouw personal assistant voor:
NIE, residentie, fiscale
aangiften, verhuurlicentie,
rijbewijs, internet, alarm
 Grote aankopen, Spaanse
begeleiding bij instanties
 Jij zegt het, Pia voert
het uit! Wedden?

sportmassage

IN HART & NIEREN

ontspanningsmassage
triggerpointtherapie
lymfedrainage
personal training
rehabtraining
triathlon coaching
yoga voor atleten
beachFit in San Pedro
CONTACT Frank: +34 684 22 18 22
Calle Copo 10, 29670 San Pedro de Alcántara (Marbella)
www.holisticlifemarbella.com - www.suntrisports.com

Zonder twijfel het beste Aziatische restaurant aan de kust
Het Aziatische restaurant
Yin Teppanyaki is met zijn
Aziatische keuken en sushi
al meer dan vijf jaar een
aangename verrassing
aan de Costa del Sol.
Liefhebbers van sushi
kunnen genieten van
het brede en rijke sushiassortiment, altijd met
dagverse producten zoals
zalm en tonijn, twee van
de specialiteiten.
C.C. Torrenueva - Local 1, Urb. Nueva Torrequebarda, BENALMÁDENA COSTA | 952 9613 97 | Horario de 6 a 12

Carretera Ronda, 43 Benahavís
Andalucia | +34 952 92 74 78
carniceriaholandesa@gmail.com
www.carniceriaholandesa.com
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SHOP

TILL YOU DROP

Shoppen
Tip: als je naar Málaga gaat, zorg dan voor extra ruimte in je
koffer, want de kans is groot dat je met een aantal nieuwe
aanwinsten terug naar huis gaat. Tenzij je echt een hekel hebt
aan shoppen natuurlijk, maar anders is het aanbod aan winkels
in de stad zó aantrekkelijk dat je er gewoon wel even een kijkje
moet nemen…
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n de bekendste – en volgens velen
ook mooiste – winkelstraat van de
stad, Calle Larios, vind je hoofdzakelijk de
wat grotere merken en ketens. Sommige
zaken zul je al kennen uit Nederland,
maar er zitten ook wat typisch Spaanse
merken tussen. Gaat jouw voorkeur
toch wat meer uit naar de wat kleinere
boetiekjes, dan zul je die in deze straat
niet zo snel vinden. In de zijstraatjes des
te meer en ook in de Calle Granada en
de Calle Nueva vind je meer van dit soort
winkeltjes.
Een ander populair ‘shopgebied’ van
Málaga bevindt zich vlak bij het treinstation: shopping center Vialia waar ze
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tientallen winkels, eetgelegenheden en
zelfs een bioscoop onder één dak bieden.
In de buurt van Vialia vind je bovendien
nog een tweede shopping center,
Larios Centro, waar verspreid over twee
verdiepingen meer dan 150 winkels zijn
gevestigd, naast diverse restaurantjes en
bars. Een derde groot en modern center
vind je in de haven van Málaga, Muelle
Uno. Wat daarnaast ook altijd leuk blijft
tijdens je vakantie, is een bezoekje aan
een markt. Uiteraard kun je ook op dat
gebied je hart ophalen in Málaga. Van
versmarkten tot kleine marktjes in de
buitenlucht waar je kunt snuffelen tussen
het grote aanbod aan (hoofdzakelijk)
ambachtelijke producten en kleding.

SHOP

*LEZERSACTIES Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio.

TILL YOU DROP!

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
de TAG bij de lezersactie naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

MIRÓ RODE VERMOUT

XERGONOMIC® STA BUREAU

Nog steeds de authentieke Reus vermout met
een robijnrode kleur. De onmiskenbare aroma’s
en smaak op basis van kruidenaperitieven stimuleren en verfrissen.
Gemaakt met de perfecte
combinatie van volledig
natuurlijke aromatische
kruiden, met een uitgesproken en elegante
maceratie en lichte
balsamico. Subtiel zoet
met een licht bittere toets,
zeer zijdeachtig,
gemakkelijk in de mond,
licht en aangenaam in de afdronk.
www.vermutmiro.com

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies milieubewust
met dit sta bureau van Xergonomic®. Je plaatst deze standaard eenvoudig
bovenop elke tafel of bureau, zodat je er staand aan
kunt werken. Staand werken is vele malen
gezonder voor je lijf en zorgt voor een hogere
productiviteit. Dit product is gemaakt van
FSC® gekwalificeerd bamboe dat op
een duurzame manier is
gewonnen, bijdraagt aan het
milieu en verpakt is in biologisch
VAN
afbreekbaar materiaal.

€ 119,00
VOOR

ESPADRILLES
Deze traditionele stoffen schoenen zijn
afkomstig uit de regio van de
Pyreneeën, tussen Spanje en
Frankrijk, waar ze eeuwenlang door
de lokale bevolking zijn gedragen.
Vandaag de dag hebben lokale ontwerpers
de espadrille nieuw leven ingeblazen en zijn
ze verkrijgbaar in vele moderne kleuren en met
de meest uiteenlopende dessins.
www.bananamoon.com

CAPRICHO-CAMPINA
De kleurrijke Spaanse tapasschaaltjes van de
lijn Capricho-Campina worden gekenmerkt
door de kleurrijke handbeschilderde
bloemen op een witte achtergrond. Het
Spaanse keramiek, afkomstig van de
fabriek Ceramica del Rio Salado uit de
streek Andalusië, kenmerkt zich door zijn
ambachtelijkheid en originaliteit.

B

C D

H

I

J

K

Q

R

S

V W X

Y

Z

Iets unieks!

€ 98,00
www.kastaccessoires.nl
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Ook deze maand hebben
we weerenkele Bruist
Deals samengesteld
voor onze lezers.
Neem een kijkje op
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij
onze bruisende
ondernemers.
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SALSA ESPINALER

MANCHEGO

Deze vurige salsa smaakt heerlijk bij onder
andere chips, olijven en ingeblikte
visgerechten, Gemaakt van een mengsel van
azijn, peper en kruiden is dit een heerlijke
uitvinding van de gelijknamige tapasbar
The Espinaler. www.alegreimport.nl

Een andere grote Spaanse culinaire klassieker,
manchego, is een van de meest erkende en
gewaardeerde Spaanse kazen ter wereld. Echte
manchego is gemaakt met schapenmelk uit de
regio La Mancha en gerijpt gedurende een
periode van zestig dagen tot twee jaar. Hoe
ouder, hoe steviger. www.vegasotuelamos.com

F

G

L M N
T

U

LEZERSACTIE *
Self Tan 125ml van
That’so t.w.v. € 27,-

De vegan self tan spray van That’so is
ongekend goed en geeft direct een
prachtige egale en echt bruine kleur
die zich 2-3 uur na het aanbrengen
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen
oranje/gele kleur of zwarte puntjes
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert dit
product je huid door toevoeging van onder
andere aloë vera. Het perfecte product
voor een verantwoorde bruine tint.
www.thatso.nl TAG #SELFTAN
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STOP

EN KOM TOT RUST!

Slaap lekker!
Tijdens een verblijf in Málaga moet je natuurlijk ook ergens
overnachten. Dit kan op een van de campings in de buurt
van de stad of in een van de vele hotels, hostels, Airbnb’s en
vakantieappartementen die Málaga rijk is. De keuze is zeer
uitgebreid, waardoor er altijd wel een slaapplek te vinden is die
aansluit op al jouw wensen.

W

il je dicht bij het bruisende leven
verblijven, dan kun je het best
op zoek gaan naar een hotel in het
historische centrum van de stad. Maar
ook rondom dit gedeelte zijn heel wat
leuke accommodaties te vinden waar
je nog steeds op loopafstand zit van
veel van de bezienswaardigheden.
Maar dan met een heel groot voordeel:
overnachtingen zijn hier vaak net iets
voordeliger dan in het oude centrum zelf.
Andere leuke wijken om te overnachten
zijn onder andere La Malagueta, recht
achter de havenboulevard, de oude
visserswijken Pedregalejo en Palo,
El Limonar aan de oostkant van het
centrum, waar je veelal de wat luxere
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accommodaties aantreft en de trendy
wijk Soho Málaga, nog niet bekend bij het
grote publiek, maar dat zal niet lang meer
duren. Hotels direct aan het strand vind
je uiteraard ook in Málaga, hoewel dat er
niet zo veel zijn als in de meeste andere
bekende badplaatsen aan de Costa del Sol.
Om je zoektocht naar een leuk hotel
wat makkelijker te maken, kun je al
je zoekcriteria invullen bij een online
vergelijkingssite. Als resultaat krijg
je dan een mooi lijstje met mogelijke
accommodaties. Een andere optie: verder
bladeren door deze nieuwste editie van
Costa del Sol Bruist en je laten inspireren
door onze bruisende tips.

STOP

SCAN EN BEKIJK ONLINE
ALLE LEUKE HOTELS

EN KOM TOT RUST!

HOTEL CASA DE LAS MERCEDES
is een mooi klein hotel in
het centrum van Málaga. Dit
kleinschalige hotel in Zuid Spanje is
gevestigd in een 18e-eeuws gebouw
met typisch Andalusische patio. In
een rustig straatje in het centrum
van Málaga. Het telt zeven kamers.
Een leuk detail: er wordt Nederlands
gesproken.

HOTEL MOLINA LARIO Het luxe Hotel Molina Lario in het centrum van Málaga
mag er zijn! Het in een 19e eeuws gebouw gevestigd 4-sterren hotel heeft een
moderne inrichting. En op het dakterras bevindt zich een geweldig zwembad (met in
de zomer een chill out bar), van waaruit je onder andere een fantastisch uitzicht hebt
op de bijna naast het hotel gelegen kathedraal.
PARADOR DE MÁLAGA GIBRALFARO Wil
je tijdens je vakantie kunnen genieten van
prachtige uitzichten op de stad, de haven
en de Middellandse Zee? Dan is het Parador
hotel van Málaga een geweldige plek. Het
luxe hotel in Málaga ligt op de top van de berg
Gibralfaro, naast het Gibralfaro kasteel, en
heeft bovendien een dakterras met heerlijk
zwembad.
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CORTIJO JUAN SALVADOR
Sereniteit en rust gaan je voor bij
Cortijo Juan Salvador. Vanaf de
top van de (lange) schaduwrijke
oprijlaan met eucalyptusbomen,
bereidt het panoramische uitzicht
over de Middellandse Zee je voor
op de door de natuur veroorzaakte
troost die je kunt verwachten in
deze historische oude wijnmakerij
met authentieke kenmerken uit de
18e eeuw. Genesteld in de vallei op
zo’n 16 hectare eigen grond, in een
beschermd gebied van het natuurpark
Montes de Malaga, dat je je binnen
je binnen dertig minuten van de
stranden en de kosmopolitische stad
Málaga bevindt. Bij het betreden
van de grote binnenplaats in het hart
van de Cortijo vergeet je misschien
zelfs welke eeuw het is, als je je
de paarden en ezels voorstelt die
hier gehuisvest waren tijdens de
voorbije dagen van wijnmaken op
het landgoed. Je gastheren zullen je
echter terugbrengen om je te trakteren
op een warm welkom en royale tapas
en wijn bij aankomst.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Vamos a la playa!
Het mag duidelijk zijn: Málaga ligt aan de Costa del Sol, dus
strand is er volop. En dan hebben we het niet over slechts één
strand… In en om de stad bevinden zich namelijk behoorlijk wat
stranden, waardoor er altijd wel ergens een fijn plekje te vinden
is om jouw strandlaken uit te spreiden en te genieten van de
Spaanse zon.

W

ie het liefst een beetje in de
buurt van het centrum naar het
strand wil, raden we aan om naar
La Malagueta te gaan. Dit strand ligt
op loopafstand van het historische
centrum, wat het meteen ook tot het
meest populaire en daardoor drukste
strand van Málaga maakt. Overigens
komen niet alleen toeristen hier graag,
ook de locals weten het strand in
groten getale te vinden. Niet zo vreemd
overigens, want het strand is schoon,
het zeewater is van goede kwaliteit en
er zijn diverse voorzieningen te vinden
voor alle strandgangers.
Niet zo’n liefhebber van de drukte?
Dan kun je met name in de
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zomermaanden beter uitwijken naar een
van de andere stranden. Om maar wat
voorbeelden te noemen van stranden in
de buurt die volgens ons ook de moeite
van het bezoeken waard zijn: Playa de
la Misericordia, Banos del Carmen, El
Palo, Pedregalejo en Peñon del Cuervo,
bekend vanwege de twaalf meter hoge
rots die je hier uit het water ziet steken.
Tip: je kunt natuurlijk met de bus of de
auto naar een van de wat verder weg
gelegen stranden, maar nog leuker is
het om een keer een fiets te huren en
over de uitgestrekte boulevard langs de
kustlijn te fietsen tot je een leuk strandje
tegenkomt.

BLOG/FAJAHLOURENS

Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien.
Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren.
Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

Professionele hulp en

hypotheekadvies in Spanje

Bij Spaanse Hypotheek zijn we
gespecialiseerd in hypotheekadvies
voor ondernemers, vastgoedbeleggers en DGA. Uniek is onze
Hypotheek Pre-Scan, een
maatwerkadvies, inclusief persoonlijke
call. Dit geeft direct inzicht in jouw
mogelijkheden en het actuele
hypotheekaanbod. Aan de hand van

Wil je gebruikmaken van ons netwerk,
maar wel zelf een ‘eenvoudige’ hypotheek
afsluiten?
Dat kan ook!

Klantwaardering:

Scan de QR code

 9,6

voor meer info

Onze klanten zijn
zeer tevreden over
onze expertise, advies
en begeleiding
in Spanje
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deze Pre-Scan krijg je inzicht in de rente,
aﬂ ossing, onze kosten, bijkomende kosten
et cetera. * minimale aankoopsom
bedraagt 200.000 euro

www.spaansehypotheek.nl
Actief in: COSTA DEL SOL · COSTA BLANCA · COSTA BRAVA · BALEAREN
51

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

Bewonder

CENTRE POMPIDOU
MÁLAGA is het eerste
buitenlandse museum
(dependance) van het bekende
museum uit Frankrijk. Het museum
is te vinden in de haven van
Málaga. In dit moderne stukje
Málaga past dit museum perfect in
het plaatje. Het museumgebouw,
met als blikvanger de kleurrijke
kubus, was in eerste instantie
niet bedoeld als museum. Het was
voorbestemd als parkeergarage
en er waren zelfs plannen voor
een grote supermarkt. Ondanks
de oorspronkelijke bestemming is
het een bijzonder fraai museum
geworden.

Wie denkt alle bezienswaardigheden van Málaga mee te kunnen
pakken in slechts een kort bezoek aan de stad, moeten we
teleurstellen. Als het echt je doel is om álles te zien en te
beleven, kun je er maar beter een lange vakantie van maken,
want de stad heeft eerder te veel bezienswaardigheden dan te
weinig.

N

iet zo vreemd overigens als je
bedenkt dat de geschiedenis
van Málaga meer dan drieduizend
jaar terug gaat in de tijd. Dat kan
haast niet anders dan tal van
historische bezienswaardigheden
hebben opgeleverd. Om slechts een
paar voorbeelden te noemen: het
Teatro Romano (oftewel het Romeins
theater), het Moorse fort Alcazaba, de
Kathedraal van Málaga en het kasteel
op de Gibralfaroberg, dat ook leuk is
om met kinderen te bezichtigen.
Andere aanraders zijn bezoekjes aan
het Picasso Museum, het Museo
Interactivo de la Música waar je een
groot deel van de instrumenten zelf
mag proberen te bespelen (ook leuk
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voor je kids) en het Centre Pompidou van
Málaga, de eerste dependance van het
Centre de Pompidou in Parijs, dat het
hele jaar door geopend is. Ben je wel met
je kids op vakantie, maar krijg je ze er
niet van overtuigd dat een bezoekje aan
een museum of historische plek leuk kan
zijn tijdens hun vakantie, neem ze dan
gewoon eens een middagje mee naar het
aquarium Sea Life Benalmadena. De kans
is groot dat ze het daar wel prima naar hun
zin hebben.
Tip: ben je in augustus in Málaga, dan heb
je wellicht geluk. Elk jaar vindt namelijk in
deze maand het grootste traditionele feest
van de stad plaats, de Feira de Málaga,
dat maar liefst een week duurt.

& BEWONDER

SCAN EN BEKIJK ONLINE
ALLE LEUKE HOTELS

STEEDS VERRASSEND AANBOD

EL CAMINITO DEL REY MÁLAGA
Op ruim vijftig kilometer van Málaga liggen de
beroemde wandelpaden van ‘El Caminito del
Rey’, welke na een grondige renovatie in 2015
weer te bewandelen zijn. Tegen de rotswanden
van de Gaitanes-kloof ligt drie kilometer aan
loopbruggen en de totale route is ongeveer
zeven kilometer. Deze wandelpaden zijn ideaal
te bezoeken met een dagtocht vanuit Málaga.

Even eruit!

WINKELSTRAAT CALLE MARQUES DE LARIOS
Wie wil winkelen kan het beste de autovrije winkelstraat
calle Marques de Larios opzoeken. In de zomer hebben
ze een soort schaduwdoeken hangen boven de straat,
waardoor je hier zelfs in de zomer lekker kunt winkelen.
Ten eerste vind je veel bekende merken in Calle Larios,
maar ook vind je hier veel lokale winkels. In het bijzonder
veel kledingwinkels en eettentjes.

HET ALCAZABA VAN MÁLAGA Het Moorse fort in Málaga ligt midden
in het oude centrum. Vanaf calle Alcazabilla kun je de muren goed zien,
maar ga ook zeker achter de hoge muren kijken. Het mooiste van het
Alcazaba is hier verborgen. Je ziet invloeden uit de Moorse periode, maar
je komt ook Romeinse elementen tegen. Vanaf de muren van het fort heb
je een schitterend uitzicht over Málaga stad en de haven.
KATHEDRAAL VAN MÁLAGA In het centrum ligt de
kathedraal van Malaga die verschillende bouwstijlen bevat.
In de volksmond heet de kathedraal ook wel ‘La Manquita’,
wat de éénarmige
dame betekent.
Tijdens het
bouwproces van
maar liefst 200 jaar
is slechts één toren
volledig afgebouwd.

PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA Al in 1874 werden
de eerste stenen gelegd van de stierenarena van Málaga,
Plaza de Toros de La Malagueta. Twee jaar later bood het
plaats aan circa 14.000 toeschouwers. Het gebouw is
gebouwd in Neo-Mudéjarstijl en kent Moorse invloeden.
Je kunt een kijkje nemen in de arena en meer leren over
de traditie van het stierenvechten in het museum, El Museo
Taurino Antonio Ordoñez. Het museum is vernoemd naar
de legendarische stierenvechter Antonio Ordoñez uit Ronda.
Hij ging de strijd aan met meer dan 3.000 stieren!

TIP! Je moet er wat voor over te hebben, maar
het is de moeite waard. Klim wat hogerop en
geniet!
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RECEPT

HEERLIJK SAMEN ETEN

Licht bruisende witte

sangria met cava
en met zomervruchten

INGREDIËNTEN
Twee appels in schijfjes
1 sinaasappel in dunne
schijfjes
handje aardbeien in
stukjes
twee takjes munt
verse sinaasappelsap
1 fles cava
125 ml brandy
scheutje grenadine
naar smaak
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Zelf sangria maken of toch liever kant-en-klare sangria
bestellen? Hoe dan ook: sangria is dé perfecte wijncocktail voor
op het terras. Sangria is een Spaanse alcoholische drank met
een alcoholpercentage van ongeveer 7% tot 15%. Maar je kunt
sangria ook zonder alcohol maken. De ingrediënten, zoals fruit,
zorgen voor een lichtzoete smaak. Hoe maak je sangria?

BEREIDING
1 Doe al het fruit in een grote glazen
kan, voeg 2 takjes munt toe en zet
dit afgedekt in de koelkast. Laat het
ongeveer 1 uur goed koud worden.
2 Roer de brandy erdoor en voeg de
cava toe aan het geheel.

59

3 Garneer de sangria met takjes
munt en vul verder aan met een
berg ijsblokjes.
4 Voeg grenadine naar smaak toe
voor meer zoetigheid.

PUZZELPAGINA vaas in

Maak kans op

Maak kans op deze bruisende
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Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur
van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, geraffineerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met o.a. muskmoleculen,
bergamot, vanille, rozen en civet.
Voor dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

t.w.v. € 26,Pimp je interieur met deze
vaas Dalyan - keramiek koraal.
30 cm hoog, diameter 15 cm.
Aangeboden door Liv'in Room 121
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yluieren.
De oplossing van vorige maand was verwen.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.
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parfum
zalig
zomer
heerlijk

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing
in op onze site: www.costadelsolbruist.nl.
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geur
blij
musk
aroma

100 ml
t.w.v.
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 juli de
oplossing in op onze site: www.costadelsolbruist.nl.

koraal

Puzzelen helpt niet alleen om
je beter te voelen, maar ook om
te ontspannen. Je stressniveau
wordt stukken lager, omdat je
hersenen in de alfa-staat gaan.
Dus neem eens rustig de tijd en
vul de oplossing van de twee mooie
prijspuzzels in om kans te maken
op geweldige prijzen.
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Musk Extreme
parfum
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