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Marbella  
& Málaga

Andalusische elegantie 
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 We hebben de stad 
tot nu toe voor 
onszelf gehad. 
De klok tikt net 
vijf uur aan en 
hier en daar 
worden de 
rolluiken voor 
de winkels weer 

omhooggeschoven – de siësta is voorbij. 
De geelwitte kathedraal van Marbella 
steekt fel af tegen de blauwe lucht, de 
sinaasappels in de bomen zijn nog groen. 
Voor september is het met 28 graden 
nog aardig warm, maar gelukkig waait er 
een koel zeebriesje. We zijn in ‘jetsetstadje’ 
Marbella, dat de laatste jaren is uitge-
groeid tot een van de duurste en meest 
luxe badplaatsen aan de Costa del Sol. 
De stad ligt aan de Middellandse Zee, 
tussen Málaga en Gibraltar in, aan de 
voet van de Sierra Blanca. Met de 
prestigieuze plezierhaven Puerto Banús, 
meer dan tien golfterreinen én een 
boulevard vol resorts heeft Marbella niet 
bepaald de reputatie van een authentieke 
Spaanse stad, maar onze eerste kennis-
making bewijst het tegendeel.
Achter de luxueuze havenboulevard ligt 
het Casco Antiguo – het historische 
centrum van Marbella – als een slapende 
hond in de vroege middagzon.  
De kenmerkende, nauwe straatjes zijn 
versierd met lila en bordeauxrode 
plantenbakken en monden uit op pitto-
reske pleinen, zoals Plaza Altamirano.  
De stilte wordt af en toe doorbroken door 
het gelach van een stel locals, die onder 

het genot van een schaal tapas gezellig 
zitten te kletsen in de schaduw van de 
paarse bougainville. Om de hoek, op 
Plaza de Ayuntamiento, staan dé twee 
bezienswaardigheden van de stad: La 
Iglesia de la Encarnación, de kathedraal 
van Marbella en de Arabische Muur. 
Een overblijfsel van de Islamitische 
overheersers, die de stad zijn (toen-
malige) naam gaven: ‘Marba-la’.

Witgepleisterde huizen
Een ideale uitvalsbasis voor je ontdek-
kingstocht door Marbella is het Amàre 
Beach Hotel aan Playa de la Bajadilla, 
vlak bij het oude centrum. Tegen acht 
uur besluiten we het dak op te gaan voor 
een cocktail, want vanaf Belvue Rooftop 
Bar is het uitzicht op de ondergaande 
zon fenomenaal. Wie trek heeft, prikt 
daarna nog een vorkje in het mediterrane  
restaurant Mare Nostrum of het ernaast-
gelegen Michelin-restaurant Messina.
Omdat we het befaamde Puerto Banús 
wel eens met eigen ogen willen zien, 
stappen we de volgende ochtend op de 
fiets (gratis bij het hotel) om de acht 
kilometer langs het strand naar de 
luxehaven te fietsen. Het moment 
waarop we de Puerto Deportivo (de 
oude haven van Marbella) verlaten, 
wordt het stil. Souvenirwinkels en cafés 
maken plaats voor visrestaurantjes en 
strandtenten, de parasols en bedjes 
verdwijnen en de zwarte zandstranden 
worden zichtbaar. Marokko is dichtbij: in 
de verte zien we de ferry varen die een 
dagelijkse verbinding vormt tussen de >

Openingspagina’s: uitzicht vanaf 
de top van de heuvel in Cadaqués. 
Linkerpagina, linksboven: het station 
van Portbou; overig: nauwe straatjes, 
witte huizen en blauwe luiken zijn 
karakteristiek voor Cadaqués.

Openingspagina’s: uitzicht op zee van 
Amàre Beach Hotel. Boven: spectaculaire 
zonsondergang vanaf rooftopbar Belvue; 
Paseo de Maritimo van Marbella naar Puerto 
Banús. Rechterpagina: Kathedraal van 
Marbella; vissalade in Amàre Beach Lounge; 
doorkijkje in Marbella; Bodega The Farm op 
Plaza Altamirano in Marbella. 
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Marbella moet opboksen tegen het imago van een 
jetsetplaats waar nieuw geld de smaak bepaalt. 
Maar achter de havenboulevard lonkt het oude 

centrum met kleine steegjes, knusse pleinen, Arabische 
muren en authentieke bodega’s. Ideaal in combinatie 

met het bruisende Málaga, op een uurtje rijden.
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nabijgelegen Spaanse stad Algeciras en 
Tanger. Ook de namen van de stranden 
verwijzen naar het Noord-Afrikaanse 
land en we blijven even staan om de 
witgepleisterde huizen in typische 
Moorse mudejarstijl te bewonderen  
aan Playa Casablanca.

Trefpunt van de jetset
We besluiten onderweg een stop te 
maken bij Museo Ralli. Hier vind je een 
indrukwekkende collectie Latijns-Ameri-
kaanse en Europese hedendaagse kunst, 
met werken van onder andere Joan Miró 
en Salvador Dalí. Vanaf het museum is 
het nog maar vijf minuten fietsen naar 
Puerto Banús, de haven die sinds de 
jaren zeventig hét trefpunt is van de 
jetset. De haven werd gebouwd door José 
Banús, een goede vriend van de Spaanse 
dictator Franco. In opdracht van de 
toenmalige burgemeester werd de haven 
in de jaren negentig uitgebreid, onder 
luid protest van milieuactivisten. Tegen-
woordig is Puerto Banús befaamd om 
het nachtleven, de dure horeca en de 
rijke Arabieren die hier ’s zomers graag 
vertoeven met hun jachten onder het 
adagium: ‘groot, groter, grootst’.
Dat het in Marbella gaat om zien en 
gezien worden, heeft Puerto Banús ons 
duidelijk gemaakt. En toch: wie door het 
roestvaste imago van Marbella heen kán 
en wíl kijken, ziet ook de authentieke 

kant van de stad. Neem El Balcon de la 
Virgen de Los Dolores, de heilige maagd 
die aan de gevel van het gelijknamige 
restaurant pronkt. Het pand uit de 17de 
eeuw met de heilige maagd is één van 
velen (maar wel een van de mooiste) die 
traditiegetrouw in Marbella te zien zijn. 
Para bendecir y proteger la ciudad, oftewel: 
om de stad te zegenen en te beschermen. 

Yoga bij zonsopgang
Gezegend is deze stad zeker: overdag 
met nieuwsgierige toeristen, ’s avonds 
met muziek, levendige bodega’s en 

souvenirwinkels die tot laat openblijven. 
Een fijne bijkomstigheid van een verblijf 
in het Amàre Beach Hotel zijn de gratis 
yogasessies die iedere woensdag- en 
vrijdagochtend op het privéstrand van 
het hotel worden gegeven. Terwijl lerares 
Estefania ons de volgende ochtend om 
half negen in een downward facing dog 
begeleidt, horen we de golven op het 
strand slaan. Een heerlijke manier om  
de dag te beginnen én om afscheid te 
nemen van het strand, want deze 
ochtend ruilen we de zee in voor de 
hoofdstad van de Costa del Sol: het >

Linkerpagina, met de klok mee: El Balcon 
de la Virgen de Los Dolores in Marbella; 
Kathedraal van Marbella; witgepleisterde 
huizen in typische Moorse Mudejar-bouwstijl 
aan Playa Casablanca in Marbella; centrum 
van Marbella. Deze pagina: Gegrilde ansjovis 
in Amàre Beach Lounge; bankje in het 
Alameda Park in Marbella. 



bruisende Málaga. Met de taxi ben je er 
in minder dan een uurtje, een nog 
snellere, en goedkopere optie is de bus. 
Op het treinstation van Málaga laten we 
onze koffers achter in een kluisje zodat 
we onze handen vrij hebben voor onze 
laatste paar uur in Zuid-Spanje. Het is 
de eerste dag zonder zon en er valt zelfs 
een beetje regen, maar voor een steden-
trip is dat niet erg. Málaga heeft een 
zomers, mediterraan klimaat, heeft geen 
last van extreme hitte zoals in het 
binnenland en kent zeer milde winters, 
met temperaturen rond de twintig 
graden. Vanaf het treinstation is het een 
kwartiertje wandelen naar het centrum 
en in no time zitten we aan een tafeltje 
bij El Ultimo Mono achter het grote 
plein, waar we genieten van koffie en 

ontbijt. Tijdens de industriële revolutie 
was Málaga de belangrijkste industrie-
stad van Spanje, belangrijker nog dan 
Madrid en Barcelona. In 1919 werd het 
vliegveld van Málaga geopend en de 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
kreeg de eerste internationale lijnvlucht 
in Spanje. De zeehaven ontvangt na 
Barcelona jaarlijks het grootste aantal 
cruiseschepen van Spanje en ook per 
trein kan Málaga vanuit alle hoeken van 
het land worden bereikt. 

Tapas in een oud bordeel
Na onze koffie lopen we door de Calle 
Santa Maria naar de opvallende kathe-
draal van Málaga, waarvan de bouw 
ruim tweehonderd jaar duurde. Even 
verderop strepen we ook het voorma-

Málaga heeft een zomers, mediterraan 
klimaat, heeft geen last van extreme  

hitte, en kent zeer milde winters

Onder: de haven van Puerto Banús. 
Rechterpagina, met de klok mee: Casa Lola in 
Málaga; terrasje op Plaza Puente Ronda in 
Marbella; kapelletje van de beschermvrouwe 
van de zee – onze lieve vrouwe Carmen – in 
Puerto Banús; de haven van Puerto Banús.
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lige Moorse fort Alcazaba (te gek 
uitzichtspunt) en het Romeinse amfithea-
ter van ons lijstje, voor we weer neerstrij-
ken voor de lunch: we zijn tenslotte in 
Spanje. Een schaal vol tapas, paella en 
een bijbehorend glas gazpacho krijgen we 
in recordtempo geserveerd bij El Pimpi, 
een enorm populaire bodega gevestigd in 
een voormalig bordeel in het historische 
centrum. Het enorme terras bedekt het 
grootste deel van Plaza de la Judería, de 
keuken heeft een aparte ingang en in het 
restaurant zelf zit het bomvol met een 
gezellige mix van locals en toeristen. El 
Pimpi wordt namelijk in geen enkele 
reisgids weggelaten. Of dat nu ligt aan de 
vele beroemdheden die ons al voor zijn 
geweest (Picasso’s dochter Paloma, Rafael 
Nadal en Antonio Banderas, to name a 
few), de typisch Spaanse sfeer (serveer-
sters in flamencojurken) of de lekkere 
tapas… Hoogstwaarschijnlijk een  
combinatie van de drie. 

Onbekende Picasso’s
Waar de oude binnenstad van Marbella 
geldt als een soort openluchtmuseum, 
kun je in Málaga voor je portie cultuur 
terecht in het Museo Picasso. Een lange 
rij mensen staat te popelen voor de 
ingang van het indrukwekkende Palacio 
Buenavista, gebouwd op de resten van 
een Moors Paleis. We zien voornamelijk 
schetsen, schilderijen en beelden uit de 

eerste en de laatste periode van de 
kunstmeester die wat minder bekend 
zijn bij het grote publiek en nog nooit in 
een ander museum getoond zijn.  
Daarbij gaan natuurlijk de haren in de 
nek recht overeind staan; heel erg 
bijzonder! Terwijl we terugwandelen 
naar het Plaza de la Constitución, 
komen we langs talloze bodega’s en 
tapas restaurantjes, waar het gezellig 
druk is. Bij Casa Lola drinken we, 
staand naast de Málagueños, een wijntje 
met bijbehorende montadito: een stukje 
brood met ansjovis. Ansjovis is het 

symbool van Málaga en de inwoners 
worden daarom ook wel boquerones 
genoemd, het Spaanse woord voor 
ansjovis. Vlak voordat we naar het 
vliegveld gaan, nemen we afscheid van 
het altijd leuke Málaga in de moderne 
haven, dat een sterk contrast laat zien 
met het oude centrum: over de Muello 
Uno flaneren dezelfde jetsetters als die 
we eerder in Marbella zagen, of in 
Puerto Banús, om precies te zijn. 
Málaga mag dan altijd leuk zijn, het 
moge duidelijk zijn dat het Marbella  
is dat ons hart gestolen heeft. >

Linkerpagina, met de klok mee: de Kathedraal 
van Málaga; het verharde zandpand van de 
Paseo de Maritimo; straatdecoratie in Málaga; 
vanaf een parkbankje in Málaga kijk je uit op 
het Alcazaba. Links: fontein in het Alameda 
Park in Marbella. Onder: verse vis op de 
barbecue aan de stranden van Marbella.
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Marbella
 Zien: El Balcon de la Virgen de Los 

Dolores, de heilige maagd die op de gevel 
pronkt van het gelijknamige restaurant in het 
oude centrum. Het beeld was ooit onderdeel 
van een kerkje uit de 17de eeuw en wordt 
aan beide zijden omgeven door een 
prachtige, paarse bougainville die door  
de oorspronkelijke bewoners werd geplant  
en inmiddels een hoogte van ruim elf meter  
heeft bereikt. 

Doen: struinen door het Alameda Park met 
marmeren wandelpaden en bankjes die 
overschaduwd worden door tropische planten. 
In de botanische tuin staan onder meer 
bamboestruiken, bananenbomen en 
eeuwenoude eiken. Een heerlijke plek om even 
uit te rusten en verkoeling te zoeken in de 
schaduw of bij de prachtige fontein.

Eten: doe je bij The Farm, een tapas-
restaurant met een gezellig terras op een van 
de leukste pleinen van Marbella: Plaza 
Altamirano. Dit restaurant is net even anders 
dan de meeste bodega’s in Marbella, want 
The Farm serveert met name biologische 
gerechten met ingrediënten uit eigen tuin.  
Deze geheime tuin biedt overigens ook zitplek, 
mocht het terras aan de voorkant vol zijn.
www.thefarm-marbella.com

Slapen: De viersterrenaccommodatie 
Amàre Beach is een Adults Only hotel op één 
minuut lopen van het strand en de historische 
binnenstad van Marbella. Het hotel heeft een 
spa, buitenzwembad, 24-uurs gym, 
buffetrestaurant en stijlvolle kamers, vaak 
voorzien van een balkon met uitzicht op zee. 
Er zijn ook exclusieve kamers beschikbaar 
zoals de ‘Oh Là Là The One’, inclusief 
vipbehandeling en toegang tot The One 
Lounge. In de Amàre Club wordt regelmatig 
livemuziek gespeeld en in de Amàre Lounge 
aan het privéstrand draait na zonsondergang 
een dj de lekkerste plaatjes. Je kunt overigens 
ook een drankje doen op het dak bij rooftop 
bar Belvue, gespecialiseerd in cocktails.  
Vanaf 99 per nacht, www.amarehotels.com.

Málaga
Zien: het topstuk der bezienswaardig-

heden, die met trots boven de stad uitsteekt 
en ideaal is als herkenningspunt voor als je 
de weg kwijt bent: de kathedraal van 
Málaga. In 1528 begon men met de bouw 
op de fundering van een oude moskee en in 
1782 werd er wegens geldgebrek definitief 
gestopt met bouwen. De toren rechts is 
hierdoor nooit afgemaakt. De Malagueños 
noemen de kathedraal door dit mankement La 
Manquita, wat zoveel betekent als eenarmige 
of manke dame.

Doen: een kijkje nemen in het Picasso 
museum, gevestigd in het Palacio de 
Buenavista, vlak bij het geboortehuis van de 
impressionistische kunstenaar. Het museum 
huist ongeveer tweehonderd werken, met 
name minder bekende werken die nooit eerder 
zijn vertoond.  
www.museopicassomalaga.org

Eten: doe je bij El Pimpi, in een voormalig 
bordeel. Beroemdheden als Tony Blair, Rafael 
Nadal en Antonio Banderas signeerden de 
houten wijnvaten die als decoratie in het 
restaurant staan, maar de populariteit zit 
vooral in de sfeer die sinds de 18de eeuw 
ongewijzigd is gebleven. Het interieur 
kenmerkt zich door kunstzinnige posters van 
stierenvechten en de serveersters lopen rond in 
flamencojurken. En niet geheel onbelangrijk: 
de tapas zijn hier waanzinnig. 

De slager van Bodega el Pimpi in Málaga; 
Amàre Beach Lounge in Marbella; houten 
voordeur van een woonhuis in het centrum 
van Marbella.

tips & adressen


