
IK HEB EEN 
VERHAAL 
TE VERTELLEN





Torremolinos, de legendarische internationale toe-
ristische bestemming sinds de jaren ‘50,  biedt de 
bezoekers een marine en moderne stad aan die de 
charme van de oude  Andalusische vissers- en mo-
lenaarsdorp behouden heeft.    

Hoofdrolspeler van de  toerische “boem” van de ja-
ren ‘60 en ‘70, heeft deze enclave, door zijn door de 
Middelandse zee blauw gebaden grote stranden, 
een zachtaardige  weer over de hele jaar door en 
een uitstekende keuken, de bezoekers verleidt.  
   

Zijn kosmopolitische en multiculturele sfeer trok de 
halve wereld aan en waar Frank Sinatra en Brigitte 
Bardot hun spoor  vol geschiedenis  achtergelaten 
hebben. Vanuit het hart van de Costa del Sol, leeft 
Torremolinos van een uitzicht op de zee en door 
bergen beschermt en biedt het zee ervaring en fo-
to´s vol met licht.

50 JAREN 
TOERISME 

          EEN VERLEIDELIJKE   
          VERHAAL VAN LICHT,  
          ZEE EN LEVEN  



Torremolinos, naast Málaga, staat als een 
strategisch punt voor een bezoek aan de mooiste 
hoekjes van Andalusië. 

Gelegen in het zuiden van Spanje, deze stad van 
bijna 70.000 inwoners biedt  benijdenswaardige 
klimaat het hele jaar door, met milde winters en  
warme zomers. Als bevoorrechte bestemming, 
biedt Torremolinos veel meer dan zon en strand.  
Het is cultuur, sport, wandelwegen, gebakken vis, 
tapas en bier, het is leuk, ontspannend en in het 
bijzonder, Torremolinos is  een plaats waar wat er 
ook gebeurt, de zon altijd schijnt.     
 

INGANGS POORT
AAN DE COSTA DEL SOL



Torremolinos is een gevoel, een gemoedstoestand, 
een plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt, 
omdat de stad over de generaties heen, vriendelijk, 
open en tolerant is.
Torremolinos is, was en zal altijd een oase van 
vrijheid en respect zijn.

TORREMOLINOS IS
EEN GEVOEL, EEN 
MANIER VAN DENKEN 



7 km lange 
strand 

325 dagen
zon per jaar 

100 directe
vliegtuig- 
bestemmingen

12 uren 
daglicht per dag 

Verbonden door
wandelwegen van 
de zeekust
“ Gran Senda “ 

18´ºC jaarlijks
gemiddelde 
temperatuur

+250 bars en
restaurants 

8km van de
luchthaven

TORRE
MOLI
NOS

EEN BEVOORRRECHTE 
ENCLAVE MET EEN 
BENIJDENSWAARDIGE KLIMAAT



6 STRANDEN OM TE VERDWALEN 
De verschillende stranden in Torremolinos hebben 
hun eigen naam, El Saltillo, Montemar, La Carihuela, 
El Bajondillo, Playamar en Los Álamos. 7 km lang 
zand en zee, ontspanning, sport en plezier, en met 
een passend aanbod voor iedere reiziger.  

BOULEVARD AAN ZEE
De promenades van la Carihuela en El Bajondillo 
zijn door een natuurlijke monument “La Roca” van 
Torremolinos gesplit, en vormen een kust route om 
te voet of met een fiets te genieten. 

STRAND SNACK BARS
Torremolinos geniet van haar stranden. Zijn 70 
populaire “ strand-tenten “bieden u een unieke 
setting aan de zee aan, van waar het mogelijk is om 
de smaak van de authentieke gerechten en lokale 
wijnen en dus ook van meest internationale cocktails 
te genieten.

AAN DE 
MIDDELLANDSE 
ZEE KUST

ZON EN STRAND
HET HELE JAAR



MAANDELIJKSE EVENEMENTEN
 De stad is een open podium, een openlucht  kunst 
centrum..  Op de pleinen en straten huoden ze 
muzikale optredens, gastronomie, van artistieke 
aard, en festivals die Torremolinos aan de voorhoede 
van de culturele beweging brengt.

NACHTLEVEN
De beroemde nachtleven maakt deel uit van 
de historische identiteit van Torremolinos en de 
essentie ervan als een toeristische bestemming. 
Bars, pubs een discoteken zodat elk bezoeker zijn 
vakantie op zijn eigen ritme leven kan. Torremolinos 
is een fris, jong en dynamische stad.

COSTA DEL SOL PLEIN
  Plaza Costa del Sol is de nieuwe hart van het 
historische centrum van Torremolinos. Een ruimte              
gewonnen voor het genot van voetgangers, als de 
ruggengraat van hun belangrijkste winkelstraten.

DE STRAAT, EEN 
GROOT PODIUMTORREMOLINOS 

IS CULTUUR



BEDEVAART en KERMIS VAN SINT 
MICHEL  
Torremolinos blijft trouw aan zijn tradities. In 
September viert het de belangrijkste stadts 
bedevaart tocht van Andalusië, en daarop volgend, 
haar kermis. Een weg te voet of met ossenkarren 
naar de Sint Michels Kapel, een unieke teken van 
vreugde en gastvrijheid van zijn mensen.

PASEN – HEILIGE WEEK
Als Andalusische dorp, maakt Torremolinos van 
zijn Heilige week, één van de toeristische attracties 
met prossesie optochten op, Palm Zondag, Goede 
Dinsdag, Witte Donderdag en Paaszondag.

VIRGEN DEL CARMEN KERMIS
De vissers wijk La Carihuela viert op 16 juli zijn feest, 
markeert met een duidelijke zeemans smaak, met 
een processie door het land en de zee van het beeld 
van zijn beschermheilige: de Virgen del Carmen.

VOEL DE TRADITIE 
DE BELANGRIJKSTE 
STEDELIJKE PELGRIM 
OPTOCHT IN ANDALUSIE



ERFGOED
Torremolinos is een enclave van menselijke 
bewoning sinds de Paleolithische periode, dus, met 

prehistorische grotten in overvloed, evenals plaatsen 
uit de Romeinse periode. Van het belang van de 
meelindustrie, die naam geeft aan de  stad, geeft  de 
Nazarí toren getuigenis van, meer bekend als Tower 
Pimentel  of Torre de los Molinos, onder andere 
enclaves.  

PARKEN EN BOTANISCHE TUINEN 
Een groene stad, met open ruimtes, parken en 
botanische tuinen, geïnspireerd door het dennenbos 
van Los Manantiales, long van de gemeente. De 
Batterij park is als een vrije tijd besteding en familie 
recreatie gebied, dat wordt aangevuld door de 
Molino de Inca Botanische Tuin, een tuin met planten 
en bomen, waar het water een primordiale rol speelt. 
 

ONTDEK DE 
CHARMANTE 
HOEKJES 

CASA DE LOS 
NAVAJAS, DE MAGIE 
VAN AL- ANDALUS



IN BEWEGING 

De sport gebied of Villa Deportiva wordt als 
internationaal opleidingscentrum gebruikt  in de 
disciplines van de atletiek of watersporten. Ook, 
biedt Torremolinos een grote aanbod aan nautische 
en zeilsporten zoals: waterski, surf, body surfen, 
paddle surfen, kajakken of zeilen.  

  

GOLF EN PAARDRIJDEN  

Golf heeft zijn grootste exponent in de golfterreinen 
van de internationaal bekende golfspeler Miguel 
Angel  Jimenez, terwijl de liefhebbers van het 
paardrijden, denken, dat de Ruiters Club één van de 
beste installaties aan de Costa del Sol is.  

  

BERG & BOSWANDELEN
Het natuurlijke landschap van de bergen van 
Torremolinos en de landelijke complex La 
Cañada del Lobo bieden wandelroutes van 
lage en gemiddelde moeilijkheidsgraad, in 
een omgeving die gekenmerkt wordt door de 
Grote Weg van Malaga en de Kust Route. 

SPORT EN 
AVONTUUR 
UITJES

OOK VOOR LIEFHEBBERS 
VAN DE BERGEN



TORREMOLINOS  FOODIE  
250 traditionele restaurants en bars,  van 
auteursrechtelijke keuken en van zelf ontworpen 
hapjes, zijn een heiligdommen van creativiteit 
voor de meest eisende fijnproevers. Via het 
kwaliteitskenmerk Foodie Torremolinos, bevorderen 
deze inrichtingen hun meest authentieke gerechten. 
 

TRADITIONELE KEUKEN  

De mediterrane keuken is de wieg van het gebakken 
vis” en protagonist in de plaatselijke restaurants.  
Producten van de zee, zoals, vis spiesjes, gegrild 
vlees, salades, rijst, gazpacho of stoofschotels 
zijn een essentieel onderdeel van hun culinaire 
cultuur.    

TAPAS – HAPJES  
Één van de meest populaire activiteiten Is “uitgaan 
voor tapas”. De route van  “Ruta de la Tapa” en de 
route van de Oma, “Ruta Tapa de la Abuela“ zijn 
twee van de jaarlijkse afspraken ie de  Andalusische 
manier van de gastronomie leven aanbiedt.  

MET ZIJN EIGEN 
SMAAK

GASTRONOMIE VERDER 
DAN GEBAKKEN VIS 



WINKELS IN HET CENTRUM
De straten van San Miguel, Cauce en Casablanca 
of de pleinen Costa del Sol, Andalusië en La 
Nogalera zijn het hart van de commerciële activiteit. 
Mode, sport, accessoires, sieraden of geschenken, 
ontwerpen een compleet aanbod voor alle smaken.

SAN MIGUEL STRAAT
De San Miguel Straat is het commerciële centrum 
van Torremolinos en is één van de drukste en 
meest bezochte straten in Europa. Het verbindt 
de Plaza Costa del Sol met de Cuesta del Tajo, 
waar e ambachtslieden en de grote bedrijven met 
belangrijke naam geconcentreerd zijn.  

  

ROMMELMARKT
Donderdags is de dag van de populaire straat 
markt waar je allerlei dingen kunt Kopen en 
waar u het authentieke karakter van de stad in 
de eerste persoon kunt beleven. Op zondags 
is het de beurt van de “tweede hands markt” 
of rommelmarkt, voor antieke dingen.

LAAT ONS 
WINKELEN GAAN

SAN MIGUEL STRAAT 
NTERNATIONALE 
WINKEL RAAM



ONDERKOMEN  
Torremolinos heeft de grootste hotel complex 
aan de Costa del Sol. Meer dan 20,000 plaatsen 
voor accomodatie, meestal in vier en drie sterren 
categoriën, en bieden een compleet, moderne en  
vernieuwde aanbod voor alle soorten klanten en 
behoeften: familie resorts, alleen voor volwassenen, 
millanians of homovriendelijk.  

VERVOER  
De strategische ligging maakt van de stad de 
meest toegankelijke van de Costa del Sol. Slechts 8 
kilometer van Málaga Costa del Sol internationale  
luchthaven met vluchten naar meer dan 100 
bestemmingen, verbonden door de autobaan A-7, 
de autosnelweg AP-7 of de nationale weg N-340. 
Het ligt op slechts 16 kilometer van de haven van 
Málaga en het station AVE, hoogsnelheidstreinen 

HEEL DICHT BIJ JE

EEN OASE 
VERBONDEN DOOR 
LAND, ZEE EN LUCHT



Afstand tot de dichtstbijzijnde 
internationale hoofdsteden

Madrid 1h. 35m. / 2h. 35m.

Barcelona 1h. 35min.

Palma de Mallorca 1h. 20min.

Lisboa 1h. 35min.

Casablanca 1h. 40min.

Paris 2h. 30min.

Roma 2h. 30min.

London 2h. 50min.

Amsterdam 3h. 05min.

Berlin 3h. 25min.

Viena 3h. 25min.

Copenhage 3h. 35min.

LIGGING

Middellandse Zee

Atlantische Oceaan

SPANJE

FRANKRIJK

OOSTENRIJK

ITALIËPORTUGAL

MAROKKO

VERENIGD
KONINKRIJK
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Casablanca
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(Malaga)
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DUITSLAND
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NEDERLAND
Amsterdam
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Copenhage



LIGGING

MALAGA

GRANADA
SEVILLA

CADIZ

Mediterranean Sea

Malaga

Luchthaven

Nerja

Antequera

Ronda

Marbella

Torremolinos

Malaga

Sevilla

Cadiz

Gibraltar (UK)

Huelva

Jaen
Cordoba

Granada

Almeria

Torremolinos

Mediterranean SeaAtlantic Ocean

Madrid

Andalusia

Torremolinos (Malaga)

Mediterranean Sea

Palma de 
Mallorca

Barcelona

Afstand tot de dichtstbijzijnde 
nationale steden

Andalusië

Provincie Malaga

Malaga 20min.

Airport 10 / 15min.

Marbella 30min.

Antequera 23 / 55min.

Ronda 1h. 50m. / 1h. 20m.

Nerja 50 min.

Sevilla 1h. 55m. / 2h. 10m.

Granada 1h. 30min.

Cordoba 1h. 45min.

Gibraltar (V.K.) 1h. 30min.

SPANJE



Toerismebureau van Torremolinos

Plaza de Andalucía
951 95 43 80 / 70
turismo@torremolinos.es

www.torremolinos.es
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