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Située au sud de l´Espagne, Torrémolinos est une ville 
maritime et moderne, qui conserve le charme andalou de 
l´ancien village de pêcheurs et des moulins.
Cette enclave vous séduit par ses immenses plages baignées 
par la couleur bleue de la Méditerannée, par son climat doux 
durant toute l´année et par son exquise gastronomie.

Torremolinos, gelegen in het zuiden van Spanje, biedt de 
reiziger een maritieme en moderne stad die nog steeds 
de Andalusische charme van het oude vissers- en de 
molenaarsdorp bewaart. Deze enclave verleidt door 
zijn immense stranden. Gebaden in het blauw van de 
Middellandse Zee, met  een omhullend klimaat het hele jaar 
door en een voortreffelijke gastronomie.
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Deel uw ervaring mee in #TorremolinosVoyager en famille est un des meilleurs cadeaux que 
vous pouvez offrir à vos enfants. Partager les expériences 
ensemble, vous donnera la possibilité d´apprendre et de 
vous communiquer.
Torrémolinos est une destination parfaite grâce à ses 
multiples activités qui garantissent l´amusement.

Reizen met het gezin is één van de beste geschenken 
die je je kinderen kunt geven. Samen deze ervaringen 
beleven biedt u de mogelijkheid aan om van elkander 
te leren en om een  betere link met hun te hebben. 
Torremolinos is een perfecte bestemming, omdat het 
zoveel mogelijkheden van gezinsactiviteiten biedt dat het 
met een minimale planning, plezier garandeerd.

Textos / Textes: Ester López Turillo

#TorremolinosenFamilia Partagez votre

expérience à

#Torrémolinos

blog.turismotorremolinos.es



Nature et Santé forment 
une combinaison 
parfaite pour vivre des 
expériences en famille.

Vivre la nature personnellement, 
vous enseignera à la respecter. 
Vous pourrez l´ ´apprécier au ‘Parc 
de la Batería’, à la promenade de 
la Carihuela, au Jardin Botanique 
‘Molino de Inca’ et au sentier 
qui vous mène au ‘Mirador de la 
Cañada del Lobo’, entre autres

‘Le Parc de la Batería’ est 
un espace vert où le temps passe 
au rithme des enfants. Il y a des 
différentes zones, divisées para des 
parcours qui entourent les jardins et 
qui se communiquent entre eux. Ces 
parcours sont adaptés pour faire du 
vélo et le ‘running’. Se promener à 
travers eux et découvrir les différents 
espaces, devient indispensable.

Natuur en welzijn gaan 
samen in een sublieme 
combinatie om familie-
ervaringen te beleven.

Respect leren voor de natuur is beter als 
het in de eerste persoon gedaan wordt. 
Samenleven met de natuur en van elk 
element te genieten, is in het Batterij Park 
mogelijk, de Promenade van de Carihuela 
langs de zee, de Botanische tuin Molino 
de Inca of de route langs het pad dat naar 
het uitzichtpunt van de Cañada del Lobo 
leidt, onder anderen.

Het Batterij Park is meer dan 
een park, het is een geweldige groene 
long waar de tijd in een ander tempo 
voorbijgaat. Het ritme van de kinderen. Het 
is verdeeld in verschillende gebieden door 
aangename paden omringd door tuinen 
die met elkaar verbonden zijn, aangepast 
voor fietsers en hardloopliefhebbers. 
Slenteren door dezen en het ontdekken 
van de verschillende ruimtes is essentieel 
tijdens uw bezoek.
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Comme dans une 
histoire, le lac apparait 
en plein centre du parc.
Vous pouvez faire une jolie balade 
sur une petite barque, le long des 
9.000m2 pour un prix symbolique 
et la profiter en famille.

La Zone des enfants, divisée en deux, 
une pour les petits et l´autre pour 
les plus grands. ,est la préférée des 
enfants. Et offre la possibilité d´affronter 
des défis qui n´ont rien à voir avec les 
typiques tobogans et balançoires.

Au parc, vous trouverez un 
arbre plein de tétines, sur 
lequel les enfants les raccrochent  
quand ils finissent de l´utiliser. C´est 
un des rares qui existent au monde.

Zoals onttrokken aan de 
passage van een verhaal, 
in het midden van het park 
vinden we een grote meer.
Je kunt het kristalheldere water van 
zijn 9.000 m2 roeien in kleine boten 
die, voor een symbolische prijs, een 
gezinservaring waard zijn. De speeltuin, 
de favoriet van de kinderen, biedt echte 
uitdagingen uit die weinig te maken 
hebben met het klassieke uiterlijk van 
glijbanen en schommels. Bovendien 
is er een gegeven dat door bezoekers 
gewaardeerd wordt, dat deze plaats een 
deel heeft dat aangepast is voor kleuters 
en een ander voor oudere kinderen.

Weet je wat een 
fopspeenboom is? 

Het park van Torremolinos heeft één 
van de weinige die er in de wereld 
zijn. Het is een boom waar baby’s hun 
fopspeen als een afscheidsritueel 
van die fase ophangen.
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Mais de plus, le ‘Parc de 
la Bateria’, situé sur une 
colline, compte avec sa 
propre histoire. Sa situation lui 
permettait controler le trafic maritime 
en défense de possibles attaques. 
Durant la Guerre Civile, le parc était une 
forteresse et de nos jours, vous pouvez 
visiter les bunkers, les tunnels et les 
batteries d´artillerie. Son nom provient 
précisement de là! Contempler les 
vues sur la mer depuis la ‘Torre 
Mirador’ met le point final à la visite.

Si vous aimez les zones vertes, 
vous apprécierez spécialement la 

visite du Jardin Botanique 
‘Molino de Inca’. 

Très peu connu par ses spectaculaires 
caractéristiques, on peut y accéder 
a pied. Quelques personnes, le 
considèrent comme un trésor, un 
secret gardé à Torrémolinos. Cette 
qualité fait que la visite soit agréable 
et paisible pour toute la famille.

Maar er is nog meer. 
En het is dat het Battery 
Park, gelegen op de 
heuvel, geschiedenis 
herbergt. Zijn positie stelde het in 
staat het maritieme verkeer te beheersen 
en om zichzelf te verdedigen tegen 
aanvallen en tijdens de burgeroorlog was 
het fort versterkt, zodat je bunkers, tunnels 
en artilleriebatterijen kunt ontdekken, 
vandaar zijn naam! Overweeg het uitzicht 
op de zee vanaf de Mirador-toren, het zal 
de laatste hand leggen aan uw bezoek.

Als je van groene gebieden houdt, zul 
je zeker genieten van een heel bijzonder 
plaats: de Botanische Tuin Molino de Inca.

Weinig bekend om zijn spectaculaire 
functies. Hoewel je tot daar kunt 
wandelen, is dat volgens sommigen 
het best bewaarde geheim van 
Torremolinos, een echte schat. Deze 
kwaliteit maakt het vooral aangenaam 
voor gezinnen die van rust houden.
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Un promenade à travers 
sa végétation, connaître 
les différentes espèces,

voyager durant quelques instants à 
l´Extrème Orient, admirer la naissance 
des sources comme ‘La Cueva’, ‘El Inca 
et ‘Albercon’, ainsi que l´ancien moulin 
hydraulique à farine, sont quelques 
options que le jardin vous offre.

Idéal pour vous rafraîchir durant 
l´époque de la chaleur, le Jardin 
Botanique ‘Molino de Inca’ est un 
endroit idéal pour oublier l´agitation de 
la ville et apprécier les bons moments 
dans une ambiance presque magique.

Le bruit de l´eau qui parcourt les 
cascades, les fontaines et les 
ruisseaux, vous conduira jusqu´à 
l´ancien moulin hydraulique qui porte 
le nom du jardin et qui s´utilisait 
pour faire de la farine durant le XVIII 
ème siècle. Les enfants pourront 
visiter les maquettes des moulins.

Wandelen tussen 
de vegetatie om de 
verschillende soorten 
te leren kennen. 
Om enkele ogenblikken naar het Verre 
Oosten te reizen en rond te toeren aan 
de Japanse tuin, het ontdekken van 
de exotische vogels, de oorsprong 
van zijn bronnen te zien, La Cueva, El 
Inca en Albercón del Rey en de oude 
hydraulische korenmolen, zijn enkele van 
de opties die deze plaats U aanbiedt.

Ideaal om de koelte te vinden tijdens de 
hete zomer. De Botanische Tuin Molino 
de Inca is de perfecte ruimte om van 
de drukte van de stad los te komen 
en om de momenten samen in een 
bijna magische sfeer te verbrengen.

Het geluid van water dat door watervallen, 
bronnen en beekjes stroomt, zal uw 
reis leiden naar de oude hydraulische 
molen die zijn naam aan het park geeft 
en die in de 18e eeuw werd gebruikt om 
meel te verkrijgen. De kinderen zullen 
de tentoonstelling van modellen van de 
blootgestelde molens kunnen zien.

hoynohaycole Jardín Botanique Molino de Inca 
Botanische Tuin ‘Molino de Inca’
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Suite à  l´eau des sources, 
nous  continuons avec 
l´eau des plages qui 
baignent Torrémolinos et nous 
trouverons la Promenade de la 
Carihuela. Une fois atteint le quartier 
pêcheur, vous découvrirez quelques 
maisons traditionnelles, typiques 
des pêcheurs. Dans ce quartier, 
vous pourrez déguster les fameux 
‘Espetos’ (brochette de poisson 
grillé), symbole de la Costa del Sol.

Si vois aimez la magie des traditions, 
jetez un coup d´oeil aux ‘jabegas’ 
(bateaux de pêcheurs), de l´époque 
des Phéniciens, qui existent encore 
de nos jours, avec la différence qu´ils 
s´utilisent pour faire de l´aviron.

‘El Morro’, monument 
naturel, visible depuis toute la 
côte de Torrémolinos, mérite un arrêt 
pour profiter du spectacle qu´offrent 
les vagues frapper sur les rochers.

Na de waterbronnen, 
gaan we verder met 
de waterstranden die 
Torrémolinos baden, en 
zullen we de Carihuela Strandpromenade 
vinden. Van daaruit bereikt u de visserswijk 
en ontdekt u enkele traditionele,  typische 
vissershuizen. In dit gebied kunt u de 
beroemde “Espetos” ( Sardinen spies) 
proeven, symbool van de Costa del Sol.

Als je van de magie van traditie houdt, 
bekijk dan de “jabegas” (vissersboten, 
Seinen) uit het tijdperk van de Feniciërs, 
die vandaag de dag nog steeds bestaan, 
met het verschil dat ze un gebruikt 
worden in roeienwedstrijden.

‘El Morro’ Rots, natuurlijk 
monument, zichtbaar vanaf de kust 
van Torrémolinos, verdient een stop 
om te genieten van het schouwspel 
dat wordt aangeboden door de 
golven die op de rotsen slaan.

turismotorremolinos
La Carihuela
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Une fois traverser ‘El 
Morro’, vous arriverez 
au ‘Paseo Marítimo 
del Bajondillo’, 
qui fait partie de la ‘Senda Litoral’ 
qui longe la plage et où les couchers 
du soleil son spectaculaires. Un 
moment parfait pour s´arrêter 
et profiter en famille.

La meilleure qualité de la plage à 
Torrémolinos se base sur la versatilité: 
idéale pour les amoureux du soleil qui 
profitent de la combinaison de l´eau, 
du soleil et du sable: et pour ceux 
qui ont la possibilité de faire du sport. 
Si vous faîtes parti de ces derniers, 
vous profiterez d´une grande variété 
d´activités comme le paddle surf, la 
banade aquatique, les hydraupédales, 
la plongée, le kayac, les promenades 
à vélo, le trikkle, le segway, etc.
Dû à cette grande variété, il vous 
sera difficil de choisir une option.

Onthoudt dat, eenmaal 
door ‘El Morro’ komt u 
aan bij ‘Paseo Marítimo 
del Bajondillo’,
dat deel uitmaakt van de ‘Senda Litoral’ 
die langs de kust loopt en waar de 
zonsondergangen spectaculair zijn. 
Een perfect moment om te stoppen 
en te genieten met je familie.

Het beste van het strand in Torrémolinos 
is gebaseerd op veelzijdigheid: ideaal 
voor zonliefhebbers die genieten van 
de combinatie van water, zon en zand: 
en voor degenen die de mogelijkheid 
hebben om te sporten. Als u hiervan 
deel uitmaakt, kunt u genieten van 
veel activiteiten, zoals paddle-surfen, 
waterbanaan, hydraupédales, duiken, 
kajakken, fietsen, trekkle, segway, etc. 
Vanwege deze grote variëteit, zal het 
moeilijk zijn om een optie te kiezen.
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Grâce aux 325 jours de 
soleil à Torrémolinos, 
vous pourrez durant toute l´année, 
profiter des promenades à cheval, 
adaptées aux besoins de chaque 
famille, des routes à vélo ou des 
randonnées qui vous mèneront au 
‘Mirador de la Cañada del Lobo’. 

Si vous aimez l´aventure 
et les randonnées, les vues 
panoramiques depuis la partie 
supérieure du Mirador, considéré 
comme un des meilleurs de la Costa del 
Sol. Si non, vous pourrez faire le trajet de 
la ‘Gran Senda de Málaga’, qui parcourt 
les sommets des montagnes avec des 
vues sur le ‘Valle del Guadalhorce’ 
et la Baie de Málaga. Quoiqu´il en 
soit, ce genre d´expériences sont très 
enrichissantes pour connaître les 
espèces végétales et la faune du lieu.

De 325 dagen zon per jaar 
dat Torremolinos heeft 
betekent dat u op elk moment kunt 
genieten van de routes te paard, die 
zich aanpassen aan de kenmerken 
van elk gezin, aan de toeristische 
fietsroutes of de toegangen naar de 
ingang van het pad dat naar de Mirador 
van de Cañada del Lobo leidt.

Als je een avontuurlijk team 
bent met ervaring in wandelen, 
zul je zien dat de uitzichten vanaf de 
top van het uitzichtpunt, beschouwd als 
één van de beste aan de Costa del Sol, 
spectaculair zijn. Zo niet, dan kunt u altijd 
het gedeelte van de Gran Senda (Grote 
Pad) de Málaga doen, dat langs de toppen 
van onze bergen loopt met uitzicht op 
de Guadalhorce-vallei en de baai van 
Malaga. Hoe dan ook, dit soort ervaring 
is altijd verrijkend om meer te weten te 
komen over de plantensoorten en -fauna 
die kenmerkend zijn voor deze streek.

19qqbikes Mirador Cañada del Lobo 
Uitkijkspunt vanuit de Wolvenkloof



Grâce au dénivelé du 
terrain, Torrémolinos 
forme un grand balcon 
sur la mer qui permet de 
profiter des nombreux miradors et 
prendre des superbes photos.

Le premier ‘Mirador’ est celui de 
la ‘Cañada del Lobo’, le deuxième, 
celui de la Torre del Parque de la 
Batería, le troisième est le Mirador de 
la Place Cantabria qui donne sur la 
Carihuela et le quatrième est celui du 
‘Mirador de la Place del Panorama’, 
qui donne sur la plage del Bajondillo, 
situé au centre de la ville. L´accès à 
cette plage par l´ascenseur ou par les 
escaliers est toute une expérience 
pour profiter de la promenade.

Comme vous pouver constater, 
l´activité physique en pleine nature 
vous rapportera une sensation 
de bien être en famille.

Dankzij de oneffenheden 
van het terrein, is 
Torremolinos een balkon 
aan de zee dat ons in staat stelt 
om van meerdere uitzichtspunten te 
genieten, waarbij je de kans om een 
aantal foto’s te maken niet kunt missen.

De eerste is die van de Cañada del Lobo, 
die we zojuist hebben genoemd. We 
hebben ook gesproken over de tweede, La 
Torre del Mirador van het Battery Park. De 
derde is de Mirador de la Plaza Cantabria, 
met uitzicht op de Carihuela, en de vierde is 
de Mirador de la Plaza del Panorama, met 
uitzicht op het Bajondillo-strand, gelegen 
in het stedelijke centrum met toegang tot 
het strand met de lift of met trappen, het 
is een prachtige ervaring om opnieuw te 
ontdekken wat het gezegde zegt; het is 
even belangrijk van de  eindbestemming 
als van de weg zelf te genieten.

Zoals u kunt zien, onze welzijn is een 
combinatie van lichamelijke activiteit 
in de natuur, vermenigvuldigd zich als 
het als een familie wordt gedaan.

kristyanpd 
Parque de la Batería! ;P

ttorremolinos 
Plaza de Cantabria

bea_pere86
Top Views

qqbikes 
Cañada del Lobo
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Au centre ville,  
plein de dynamisme, 
vous trouverez 
l´essence traditionnelle 
et cosmopolite de 
Torrémolinos.

Comme nous vous l´avons averti, il ne 
faudra jamais organiser vos vacances 
pour venir içi, puisque cette ville 
vous propose tellement d´options, 
que vous n´aurez qu´à improviser. 
Les différentes places comme ‘La 
Place de la Costa del Sol’, la ‘Place 
de la Nogalera’ et la rue ‘San Miguel’ 
vous offrirons une autre alternative.

Ceux sont les zones les plus 
fréquentées, où se mélangent les 
natifs et les touristes au milieu 
d´une atmosphère d´harmonie 
et d´une ambiance acceuillante 
qui vous permettront une 
charmante promenade.

Het stadscentrum, 
vol leven, is om 
het traditionele en 
kosmopolitische essentie 
van Torremolinos 
te ontdekken.

We waarschuwden je al in het begin, 
Torremolinos bied u een groot voordeel: je 
hoeft geen afgesloten plannen te maken, 
deze plaats van Malaga heeft zoveel 
opties, dat je gewoon moet improviseren. 
En als u al genoeg van de natuur hebt 
gehad, dan is het stadscentrum, gelegen 
aan de Plaza Costa del Sol, Plaza 
de la Nogalera en Calle San Miguel, 
precies de plaats dat we zoeken.

Dit zijn drie drukke gebieden waar je 
jezelf met de rest van de toeristen en 
de lokale bevolking in een sfeer van 
harmonie moet laten gaan. U kunt zelfs 
praten over synchronisatie, omdat zijn 
warme en ontspannen sfeer u tussen 
de mensen doorvoert.
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Observer comment se 
mèlangent les grandes 
chaines commerciales 
et les commerces locaux, les 
restaurants, les pâtisseries et les 
commerces de souvenirs, est un 
grand spectacle. Parcourir la Rue 
San Miguel en direction à la plage du 
Bajondillo et acheter un souvenir de 
Torrémolinos est un plan parfait pour 
passer un après midi en famille.

Tout près de là, vous verrez l´ancienne 
tour de défense que fait part du 
Royaume de Granada, connue comme 
la ‘Tour de los Molinos’ ou la ‘Torre 
del Pimentel’, construite entre les 
siècles XIII et XV. Aux alentours de 
la tour, se trouvent plusieurs des 
principaux moulins qui utilisaient 
l´eau des ruisseaux, situés au pied 
de la montagne. Vous comprendrez 
ainsi l´origine du nom de la ville!

Observeer de mengeling 
van verschillende soorten 
winkels, bekende ketens, 
restaurants en patisserieën, bakkerijen, 
souvenirwinkels ... het is een spektakel. 
Wandel over de Calle San Miguel naar 
het strand van Bajondillo terwijl je een 
souvenir van je vakantie in Torremolinos 
koopt: het perfecte plan voor een 
vakantie middag uit met uw familie.

In de buurt vindt u de oude 
verdedigingstoren die deel uitmaakte 
van het Koninkrijk Granada, ook bekend 
als ‘Toren van de Molens’ of ‘Pimentel 
Toren’, gebouwd tussen de dertiende en 
vijftiende eeuw. Daar omheen bevonden 
zich verschillende van de belangrijkste 
molens die gebruikmaakten van de 
waterbron gekanaliseerd vanuit de 
bronnen aan de voet van de berg. Nu 
heb je geen twijfel meer over van waar 
de naam van de stad vandaan komt?
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Gastronomie
Gastronomie La bonne gastronomie 

se déguste mieux 
en famille.

Tant d´activité sera récompensée 
avec un délicieux ‘espeto’. Vous 
aurez sûrement entendu parler 
que les meilleurs ‘espetos’ se 
trouvent à la Costa del Sol.

Chercher le meilleur ‘espeto’ à 
Torrémolinos suppose une activité 
à laquelle toutes les familles 
participent. Au spectacle visuel se 
joint le spectacle culinair. Découvrez 
comment se prépare un ‘espeto’ 
parfait et prenez aussi vos livres de 
bord pour commencer à faire un pari! 

N´oubliez pas de noter le ‘pescaito frito’ 
(poisson frit) si délicieux et typique. 
Il y a plus de trois cents restaurants 
qu´offrent une ample gastronomie 
traditionnelle, locale et internationale.

Goed eten smaakt 
beter wanneer het in 
familie genoten wordt.

Als je door zoveel activiteit honger 
hebt, verdien je een prijs in de vorm 
van een ‘espeto’ (sardinen spies). 
Op dit punt heeft u waarschijnlijk al 
gehoord dat de beste “espetos” zich 
aan de Costa del Sol bevinden.

Een toer op zoek naar de lekkerste 
sardinen van Torremolinos is een 
activiteit dat meer dan één gezin wilt 
doen. De culinaire spektakel voegt zich 
bij het visuele: Ontdek hoe het perfecte 
sardinen spies voorbereid wordt!

Neem je logboek en begin met de 
weddenschap! Maar vergeet niet om 
in de punten aantal, de zo typisch als 
exquisite gefrituurde vis op te nemen. 
De stad heeft meer dan driehonderd 
restaurants die een gastronomisch 
keuze biedt, dat over traditionele, 
lokale en internationale smaken gaat.

.
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Au long de l´année, plusieurs 
évènements gastronomiques ont 
lieu comme la ‘Ruta de la Tapa’, 
le Food Trucks Festival, le Jour 
International du Résident Étranger et 
le Festival des Cultures, où découvrir 
les saveurs du monde, St Patrick´s 
Day et d´autres concours culinairs. 
Notre agenda d´évènements vous 
mettra au courant de tout ceci.

Rien de mieux que profiter 
d´un bon petit déjeuner à 
Torrémolinos. Quel enfant se 
résiste à avoir un bon goûter dans 
une des pâtisseries? Les mains 
expérimentées des artisans pâtissiers 
vous feront imaginer que vous habitez 
içi. La ville compte avec une grande 
variété de pâtisseries artisanales, 
de boulangeries traditionnelles 
et de cafés spécialisés.

Si vous désirez un apéritif ou des 
‘tapas’ créatives pour emporter à la 
plage, est une option pour improviser.

Afgezien van dit, zijn er gedurende het jaar 
evenementen van gastronomische aard: 
Tapa Route, Food Trucks Festival, smaken 
van de wereld op de Internationale 
Dag van de Buitenlandse Resident, het 
Festival van Culturen, St. Patrick’s Dag 
en andere culinaire bijeenkomsten. U 
kunt van alles op de hoogte blijven in de 
evenementenkalender van Torremolinos.

Niet overal kun je genieten 
van een ontbijt in de zon zoals 
in Torremolinos. Welk kind verzet 
zich tegen een zoet tussendoortje in een 
taarten winkel in de stad? De ervaren 
handen van ambachtelijke banketbakkers 
laten je fantaseren over het leven daar. 
De stad heeft een grote verscheidenheid 
aan patisserieën, ambachtelijke 
werkshops, traditionele bakkerijen en 
andere gespecialiseerde coffeeshops.

Als u een hapje of een paar creatieve 
tapas wilt meenemen naar de kust aan 
de rand van het strand, zijn dit de perfecte 
opties voor een geïmproviseerd plan.
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L´architecture et 
l´histoire comme 
scénario de votre visite.

Norman Foster affirme que “tout est 
une exception et que la qualité de 
la conception a un effet sur notre 
existence”. Suivant ses principes, à 
Torrémolinos, vous trouverez une 
qualité extraordinaire à vos vacances. 
Pourquoi? Tout simplement, parce 
qu´il y a plein de sites, de recoins, de 
places et de fontaines qui font de 
Torrémolinos, une ville pittoresque 
et acceuillante, pleine d´histoire. 
L´hospitalité et le bon caractère 
des gens ont beaucoup à voir avec 
les sensations qui se dégagent.

Et voilà pourquoi, Torrémolinos, ville 
pionnière du tourisme, des artistes 
comme Ava Gardner, Orson Welles, 
l´impératrice Soraya ou Anthony 
Quinn sont tombés amoureux de la 
ville, il y a plus d´un demi siècle.

Architectuur en 
geschiedenis als een unieke 
opzetting voor uw bezoek.

Norman Foster zegt dat, “alles is 
een ontwerping en de kwaliteit van 
de ontwerping heeft invloed op de 
kwaliteit van ons leven”. Volgent op uw 
uitgangspunt, wat u in Torremolinos 
gaat vinden is een buitengewone 
kwaliteit van uw vakantie. Waarom? 
Omdat het veel plaatsen, hoeken, 
pleinen en fonteinen heeft waardoor 
het een innemend, gezellige en 
geschiedenisvolle oord is. De 
gastvrijheid en het goede karakter van 
zijn mensen hebben veel te maken 
met de uitstraling die het geeft.

En het is dat, Torremolinos, als de pionier 
van het toerisme, waar sterren van de 
hoogte van Ava Gardner, Orson Wells, 
keizerin Soraya of Anthony Quinn, meer 
dan 50 jaar geleden, verliefd werden 
op deze gemeente van Malaga.
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Située à la Place de 
las Comunidades 
Autónomas, la sculpture 
‘Mujeres corriendo por la playa’ est 
un hommage à Picasso et aux plages 
de Torrémolinos. La sculpture ‘El 
Nacimiento de Eva’, de Elena Laverón,  
situé à la Place de la Nogalera,

‘Le monument al Pescador’ sur la 
promenade de la Carihuela, de Aurelio 
Tena, en hommage aux pêcheurs de 
ce quartier sont aussi indispensables 
durant votre visite. D´autres sculptures 
relationnées à Torrémolinos sont 
le ‘Monument al Turista’ et le ‘Pez 
Espada’ en hommage à l´hotel du 
même nom, jalon de ‘l´Architecture 
du Relax’ et qui a hébergé de grandes 
célébrités au mileu du XXème siècle.

À la ‘Place de la Unión Europea’, 
un taureau blanc représente la 
légende grècque de l´amour entre 
Zeus et l´ Europe. E finalement, 
le ‘Monumento a los Abuelos’ en 
hommage aux grands parents.

Het standbeeld ‘Twee 
vrouwen die op het strand 
lopen’ lgelegen aan de plein van, las 
Comunidades Autónomas, is in eerbetoon 
aan Picasso en aan de stranden van 
Torremolinos. Het beeldhouwwerk ‘El 
Nacimiento de Eva’ (De geboorte van 
Eva) van Elena Laverón, gelegen aan de 
la Nogalera Plein, het monument (de 
Visser) ‘El Pescador’ aan de boulevard 
van de Carihuela, van Aurelio Tena, ter 
ere van de vissers van deze wijk, zijn ook 
essentieel tijdens uw te bezoeken.

Andere sculpturen gerelateerd aan 
Torremolinos zijn het ‘Monumento al 
Turista’ en de ‘Pez Espada’ (De Zwaardvis) 
als eerbetoon aan het gelijknamige hotel, 
oriëntatiepunt van de ‘Ontspannings 
Architectuur’ waarin de grote beroemdheden 
van midden van de 20ste eeuw verbleven. Op 
de plein, ’Unión Europea’ vertegenwoordigt 
een witte stier de Griekse Mythologie 
van de liefde tussen Zeus en Europa. 
En, uiteindelijk, het ‘Monumento a los 
Abuelos’ in eerbetoon aan grootouders 
in Santa Ana en San Joaquín plein, is ook 
waardig om genoemd te worden.
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Torrémolinos n´a pas toujours été 
une municipalité indépendante. 
Durant de longues années, cette ville 
a appartenu à la ville de Málaga. À 
la Place de l´Indépendance, vous 
verrez un obélisque en hommage à 
la ségrégation de la ville en 1988.

Les fontaines forment aussi des 
éléments communs à la décoration 
urbaine. Il est toujours agréable de 
trouver de l´eau dans l´environnement.. 
Ce qui explique encore mieux que 
l´origine du nom de la ville provienne 
en grande partie des moulins situés 
le long de l´eau canalisée. Les 
fontaines de ‘La Caracola’, ‘Las tres 
Gracias’, ‘Los Delfines’, ‘Los caballos’ 
et celle de la ‘Place de Andalucía’ 
sont quelques unes d´elles.

L´architecture de La ‘Casa 
de los Navajas’ est une 
oeuvre d´art qui fait parti de 
l´histoire de Torrémolinos. C´est un petit 
palais de style neo-mudejar, construit 
en 1925. Celui ci a subi une grande 
restauration les dernières années.

Torremolinos was niet altijd een 
onafhankelijke gemeente. Het 
maakte lange tijd deel uit van Málaga. 
Op de Plaza de la Independencia 
vindt u een obelisk ter ere van de 
segregatie van de stad in 1988.

De fonteinen zijn ook een 
gemeenschappelijk sieraad van 
stedelijk landschap. Het is altijd leuk 
om water te vinden die de omgeving 
versiert en het is nog logischer als 
we er rekening mee houden dat de 
plaatsnaam van de stad deels te 
danken heeft aan de molens langs het 
gekanaliseerde water. Sommige van 
deze bronnen zijn de Caracola, de Drie 
gratiën, de dolfijnen, de paarden of die 
op de Plaza de Andalucía plaats vind.

La Casa de los Navajas 
is een architectonisch 
meesterwerk dat deel uitmaakt 
van de geschiedenis van Torremolinos. 
Het is een Neo-mudejár-paleis 
dat in 1925 gebouwd is en waar 
we in de afgelopen jaren een 
intensief restauratie werk 
gedaan hebben.
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Vous la trouverez face à la falaise 
de la plage du Bajondillo. Vous ne 
pourrez pas résister à la tentation 
de prendre des photos de cette 
magnifique enclave, où ont lieu des 
expositions, des receptions officielles, 
des mariages civils et des concerts.

Pour connaitre un peu mieux 
l´histoire de Torrémolinos, 
visiter le Centre Culturel 
‘Pablo Ruiz Picasso’, considéré 
comme bien d´intêret culturel. Dans les 
salles, ont lieu des cours d´artisanat, 
des réunions littéraires, des jeux 
et des théâtres pour les enfants et 
d´autres spectacles orientés aux loisirs.

Signaler que des poètes et des 
auteurs sont tombés amoureux 
de Torrémolinos, en écrivant leurs 
expériences, comme par exemple 
‘Hijos de Torrémolinos’ écrit en 1971 
par James A. Michener des États 
Unis, best seller, qui a été traduit 
en plus de cinquante langues.

U vindt het tegenover de klif van 
het strand van Bajondillo. Jij kan de 
verleiding niet weerstaan om hiervan 
foto’s te maken. Prachtige enclave, 
waar tentoonstellingen, officiële 
recepties, burgerlijke huwelijken 
en concerten plaatsvinden.

Om de geschiedenis van 
Torremolinos iets beter te 
leren kennen, bezoekt u het 
Cultureel Centrum “Pablo Ruiz 
Picasso”, dat beschouwd wordt als een 
goed cultureel erfgoed. In de hallen zijn 
er knutsellessen, literaire ontmoetingen, 
spelletjes en theaters voor kinderen en 
andere entertainmentgerichte shows.

Meld dat dichters en schrijvers 
verliefd werden op Torremolinos en 
hun schriftelijke ervaringen nalieten, 
zoals “Hijos de Torremolinos” (Zonen 
van Torremolinos) geschreven in 
1971 door James A. Michener van de 
Verenigde Staten, bestseller, die in 
meer dan vijftig talen vertaald is .
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