
Feriehus i
Benalmadena

- Villa Llamedas



Feriehus i Malaga 
• Mere om huset
• Mere om området
• Mere om sights
• Mere om restauranter
• Mere om vandreture
• Mere om sport 
Andalusien, Spanien!



Indretning:

Huset har 5 dobbeltværelser og 4 badeværelser. 
3 værelser foroven og 2 forneden. 2 badeværelser for oven og 2 forneden. Alle har brusebad.
Køkken og udendørs grill på øverste etage.
Flere terrasser på alle etager samt rooftop terrasse med udsigt over kysten. 
Privat pool - ca. 6 x 4 m. Dybde: fra 0,70 - 1,8 m.

Afstande:

Lufthavn: Ca 25 km. - 25-30 min.’s kørsel
Sandstrand, Playa Carvajal: 1,8 km.
Indkøb:
Carrefour ligger for oven af La Capellania, 
ca. 1,8 km.

Adressen:
52, Calle Toledo
Urbanization “La Capellania”
29639 Benalmádena Pueblo
Huset hedder Villa Llamedos



• Modtagelse ved ankomst og ud-
leverering af nøgler. 

• El og vand
• Sengelinned til alle
• 1 håndklæde til hver - husk selv 

at medbringe pool- strandhånd-
klæder.

• Wifi
• Vaskemaskine til fri afbenyttelse. 
• Slutrengøring. 
• El og vand.

Når du lejer vores hus er 
følgende altid inkluderet:



Ved ankomst: 
Vi har atale med et bureau der møder jer ved huset ved ankomst. De vil vise jer rundt 
i huset, udlevere nøgler og sørge for registrering hos de lokale myndigheder ifølge 
ny lov i Andalusien.  Sammen med nøgler til huset får I udleveret en remote til por-
ten. Medbring venligst ikke remoten når I tager på ture. 

Ved afrejse:
Ved afrejse bedes I tømme og rengøre køleskab og ovn i køkkenet.
Opvaskemaskinen skal være tømt og al affald smidt i containeren.
Hynder skal være samlet sammen og lagt i bunke på gulvet i stuen. 
Den udendørs grill skal være rengjort.
Alt andet klarer vi.



Rutebeskrivelse fra lufthavnen til vores hus. 

Når I kører fra lufthavnen og kommer til den første store rund-
kørsel, hvor I til venstre har en AVIS bygning - kører I lige over 
(2. afkørsel). Hold til højre mod CADIZ. Følg motorvejen og 
fortsæt med at følge skiltene der viser mod CADIZ / ALGECIRAS 
og senere mod Benalmadena. Bliv endelig på motorvejen (følg 
de blå skilte) - tag IKKE vejen langs kysten.). 

Kør fra ved afkørsel 217 og hold herefter til venstre. Kør gen-
nem tunnellen ned til rundkørslen. I rundkørslen kører I forbi 
tankstationen og vælger afkørslen der kører parallelt med 
motorvejen. 

Her kører I bl.a. forbi supermarkedet Carrefour, en frisør, apo-
tek og et par barer. Kør til næste rundkørsel. Her drejer I fra ved 
første afkørsel og tag nedkørslen mod “LA CAPELLANIA” - til 
venstre. 

Så begynder de snørklede veje. Fortsæt ligeud - nedad. Et par 
minutters kørsel længere nede kommer der skilte mod Calle 
Toledo. Sørg for at følge skiltene, hvis GPS’en slår fejl (det gør 
den nogen gange i det område). Efter ca. 10 min.’s kørsel skulle 
I gerne være ved vores hus.
Kører I forkert - så ring bare til mig på +45 26197519. Så guider 
jeg jer :-) 



Ved ankomst venter en flaske kølig hvidvin



Beskrivelse af huset - Villa Llamedas



Køkken
Køkkenet er helt nyt og installeret i 2019. Køleskab og fryser samt ovn og gasplader er ligeledes fra 
2019. Opvaskemaskinen fra 2018. Ved ankomst kan det ske, at der skal tændes for gassen på gas-
flasken under komfuret. 

Følgende udstyr findes i køkkenet:

Køkkenet har service til ca. 15 personer. 
Gryder, pander
Toaster, juicemaskine, stavblender
Kaffemaskine, stempelkande



Stuen

Stuen findes på 1. sal - lige når I kommer ind i huset. 
Der er pejs og udgang til terrasserne samt adgang til 
køkken og 3 af værelserne via en mellemgang. 

I reolen er der flere bøger - både på dansk og engelsk. 
I er naturligvis meget velkommen til at låne bøgerne 
under jeres ophold. Husk venligst at stille bøgerne på 
plads inden I forlader huset. 

I skabet finder I ligeledes diverse spil, som I naturlig-
vis også er velkommen til at benytte under opholdet. 
Husk venligst at pakke det hele sammen i de rigtige 
æsker!



Badeværelser

Der er 4 badeværelser i huset - 2 for oven og 2 forneden. 
Alle med egen bruser. Alle renoveret i 2016.

Vi har i 2017 fået renoveret hele kloaksystemet så det lever 
op til alle gældende standarder.

Tilstopning af toilettet kan forekomme på trods af helt nyt 
system. Derfor må der på ingen måde smides andet i toilettet 
end toiletpapir. 

SKYL hellere en ekstra gang, vand er inkluderet i lejen.

Der er affaldsspande på hvert 
toilet som bedes benyttet til andet 
end toiletpapir.
Der vil altid være et par ruller toi-
letpapir på hvert badeværelse ved 
ankomst.



Soveværelser

Værelse 1 på øverste etage: 

Dobbeltværelse med masser af skabsplads 
og tilhørende badeværelse med bruser. 

Udgang til terrassen og med havudsigt. 

Aircondition installeret. 

Værelse 2 på øverste etage: 

Dobbeltværelse med masser af skabsplads 
og delt badeværelse med værelse 3: 
 
Aircondition installeret. 



Værelse 3 på øverste etage: 

Dobbeltværelse med masser af skabsplads 
og delt badeværelse med værelse 3: 
 
Aircondition installeret. 



Værelse 4 på nederste etage: 

Dobbeltværelse med tilhørende 
badeværelse med bruser. 

Egen indgang. 

Aircondition installeret. 

Værelse 5 på nederste etage: 

Dobbeltværelse med tilhørende 
badeværelse med bruser. 

Egen indgang. 

Aircondition installeret. 



Vaskerum og 
opholdsrum 
tilhørende 
værelse 5

Badeværelse 
og terrasse 
tilhørende 
værelse 4



Beskrivelse af udendørsarealer





Terrasse og have ved frontdøren

Overdækket terrasse i 
forlængelse af stue og køkken. 



Trappenedgang fra 
indkørslen til 
poolområdet. 

Poolområdet





Terrasser og udenomsareal: 

Der er terrasser rundt om hele huset på alle etager. 

Ved indgangen er der bord med 6 stole.
Ved poolen er der 6 solvogne, bord og 8 stole. 

På den overdækkede terrasse er der 4 kurvestole 
med rundt bord samt 3 ekstra lænestole, hvorfra 
man kan sidde og nyde udsigten og solnedgangen 
over havet. På den overdækkede terrasse er der 
ligeledes en grill. 

På tagterrassen er der loungesofaere og stole. 

Foran huset er der en mindre have. 

Pool- og havemand: 

Vores to havemænd kommer hver tirsdag og 
fredag, typisk mellem kl. 17.00 og 19.00. De står for 
at ordne haven, feje og rense poolen. 



Et par udendørs områder der giver 
mulighed for afslapning og med god 
udsigt. 



Udendørs grill:

På terrassen ved stuen er der 
udendørs grill som naturligvis kan 
benyttes efter ønske. Grill kul og 
optænding kan købes i Carrefour 
ved toppen af La Capellania. 

Gitre:

Hele huset har sorte gitre ved 
alle vinduer og døre. Det er mere 
andalusisk stil end det er mod 
indbrud. Gitrene er lukket og låst 
ved ankomst. I nøglebundtet find-
es der nøgle til hvert gitter. Ingen 
gund til at bruge tid på at lukke 
gitrene hver aften.



Vandet i hanerne:

Vandet bliver ekstremt varmt, så pas på når mindre børn 
bades eller benytter vandet fra hanerne i køkkenet og på 
badeværelserne. 

Førstehjælpskasse:

Forefindes i skabet på badeværelset på 1. sal.

Støvsuger og rengøringsmidler:

Skulle I få brug for at støvsuge under jeres ophold, finder I 
støvsugeren ude i et rum for enden af huset. Når I står i 
indkørslen og kigger ned langs huset ved værelserne kan 
I se en sort jerndør. Der er en smal gangsti over trapperne 
ned mod terrassen. Her finder I støvsugeren og spand og 
kost. Rengøringsmidler står i skabet under vasken i køk-
kenet. 



Beskrivelse af Sportsaktiviteter i 
området.... 



Er du til Tennis, Paddle, fitness, spa?
Brug nærliggende Hilton Hotel - spørg efter sports-
clubben. 

Bemærk at Paddle er mere populært end tennis. 
Dette er stedet for de veltrænede men der kommer 
også mange der bare vil spille Paddle for første gang 
og som ikke kender reglerne.
Kør ned til Hilton ved Shell gas stationen. Selvom der 
sidder en vagt i den lille røde bygning  må man gerne 
køre ned i området. 
 5 € pr. time. Man kan leje udstyret.

Cykel udlejning

I Benalmadena og mange andre steder findes der 
cykeludlejning - både hvis du er til mountainbike og 
almindelige cykler med eller uden barnestol. F.eks.: 

Benalmadena: https://www.fast-monkey.com

Fuengirola: https://www.bikestardo.com



AKUT HJÆLP!
Hvis du har brug for akut hjælp fra ambulance, politi eller brandvæsen, ring på 112. 

Biludlejning:  

Vi anbefaler firmaet Firefly hvis man vil hente bilen i selve lufthavnen. De har altid nye biler, god kundeservice og gennem-
skuelige kontrakter. Hvis man har en halv time ekstra til afhentning af bilen, anbefaler vi Malaga Cars, 200 meter fra lufthav-
nen. Man bliver hentet i taxi, naturligvis billigere end udbyderne i selve lufthavnen. 

Vi anbefaler også at tegne deres “full insurance”. Det sker ofte, at der bliver slået en dør op i den bil man lige har lejet, når 
man holder parkeret rundt om i Spanien. Det kan blive en meget dyr fornøjelse uden selskabets fulde forsikring. Hvis bilen 
bookes på rentalcars.com, så husk at slå alt fra der har med forsikring at gøre. Også selvom rentalcars siger, at du så ikke er 
forsikret. Forsikringen tegner du hos dit biludlejningsfirma når du henter bilen. Så har du selskabets egen forsikring og du 
slipper for en masser bøvl vedr. underforsikring/overforsikring.



Shopping i området:

15 min. ‘s kørsel fra vores hus: 

Shoppingcenteret Miramar: http://www.miramarcc.com/en/. Har alle kendte almindelige mærkebutikker (Zara, 
Massimu Dutti, Mango, Bennetton, Nike og en kæmpe Carrefour. 

Plaza Mayor: 180 forskellige butikker samlet på et sted. Mod Malaga, lige ved siden af lufthavnen.

15 min.’s kørsel fra vores hus: 

Fuengirola by: Masser af butikker med de kendte mærker og mange mindre kendte lokale mærker. Hyggelig uden for 
højsæsonen. I højsæsonen er der masser af mennesker og meget få p-pladser. 

30-35 min-’s kørsel i bil fra vores hus:

La Canada - https://www.parquecomercial-lacanada.com/es
Stort shopping centre nær Marbella i Ojen. Alle kendte mærker - også de dyrere. Restauranter og mulighed for indkøb i kæmpe 
Carrefour.

20 min.’s kørsel fra vores hus: 

Mijas Pueblo. Her kan købes håndmalede krukker, fade osv. i Andalusisk stil samt økologiske produkter som cremer, olier 
osv. 

30 min.’s kørsel fra vores hus: 

Malaga By: Hyggelig shopping by med alle mærkevarer på gågaden og i de små snoede gader. 



Restauranter - et par forslag



Restauranter i Benalmadena Pueblo



Restaurante Plaza, Plaza de España, 2, 29631 Benalmádena Pueblo, Málaga
10-15 min.’s kørsel fra vores hus i Benalmadena Pueblo

Områdets bedste tapas - husk bordreservation.

Lukket om mandagen!

Restaurante El Muro, Calle Santo Domingo, 21, 29631 Benalmádena.
10-15 min.’s kørsel fra vores hus i Benalmadena Pueblo

Fantastisk udsigt fra terrassen og super god spansk mad - husk bordreservation.

Lukket om tirsdagen!

Restaurante La Perla, CALLE IBIZA, 12, 29631 BENALMÁDENA PUEBLO, MÁLAGA
10-15 min.’s kørsel fra vores hus i Benalmadena Pueblo

Lidt dyrere end El Muro og La Plaza - men absolut lækkert mad  - husk bordreservation.

Lukket om mandagen!



Restaurante Los Marinos Paco, Paseo Marítimo Rey de España, 158, 29640 
Fuengirola 
6-8 min’s kørsel fra vores hus på Playa Carvajal

En af områdets bedste fiskerestauranter.

Lukket om mandagen!

Restaurante Kalifato, 6, Av. Carvajal, 29630 Benalmádena, Málaga 
6-8 min’s kørsel fra vores hus på Playa Carvajal

Serverer områdets bedste Paëlla. Efter frokosten - lej en liggestol på stranden.

Åbent alle dage i sæsonen. 

Playa Carvajal 



Restauranter i Malaga - City Centre



Restaurante Vino Mio, Plaza de Jerónimo Cuervo, 2, 29012 Málaga
30-35 min.’s kørsel fra vores hus i Malaga Centrum.

Flamenco dans hver aften - super lækkert mad - ikke en turistfælde. Vin i særklasse. 

Lukket mandag og tirsdag! Husk Bordreservation. 

Restaurante El Tapeo Cervantes, Calle Cárcer, 8, 29012 Málaga
30-35 min.’s kørsel fra vores hus i Malaga Centrum.

Restauranten er lille og egner sig ikke til store selskaber. Men super lækkert tapas!
Lukket mandag! Husk Bordreservation. 

Restaurante La Alacena de Francis, Calle Montalban, 1, 29002 Málaga
30-35 min.’s kørsel fra vores hus i Malaga Centrum.

Høj klasse og meget spansk. Et besøg værd!
Lukket mandag! Husk Bordreservation. 



Restauranter i Fuengirola



Restaurante Charolais - Calle Larga, 14, 29640 Fuengirola
20 min.s kørsel fra vores hus i centrum af Fuengirola

Høj klasse. Michelin anbefalet restaurant. Lidt dyrere end mange omkringliggende 
restauranter - og absolut et besøg værd!
Husk Bordreservation. 

Restaurante Casa Roberto, Calle España, 8, 29640 Fuengirola
20 min.s kørsel fra vores hus i centrum af Fuengirola

Sjov indrettet restaurant med golfkøller hængende fra loftet. Meget populær og billig. 
Ingen udendørsservering. 
Lukket Søndag - Husk Bordreservation. 

Restaurante Limoncello,Calle Larga, 8, 29640 Fuengirola
20 min.s kørsel fra vores hus i centrum af Fuengirola

Italiensk restaurant med autentisk italiensk menu. Rigtig god pasta/ kødretter. Hyggelig  
terrasse midt på torvet i Fuengirola Centrum. 
Åben hele dagen uden ophold. Husk Bordreservation. 



Et par forslag til sightseeing



Pablo Picasso blev født i Malaga i 1881, og hans fødehjem ligger centralt i Malaga 
på Plaza de Merced. Her er der udstillet billeder og genstande fra Picassos liv. 
På Picasso-museet i Buenavista Paladset kan man se 155 malerier og desuden tegninger, 
skulpturer og meget mere af Picasso.

Malaga:

Alcazaba er et maurisk fort, oprindelig fra 700-tallet, men en stor del af det der står 
tilbage nu er fra 1000-tallet. Alcazaba fungerede som palads for Malagas herskere. 
I fortets storhedstid bestod Alcazaba af mere end 100 tårne og moskéer. Besøger du 
fortet i dag, finder du et virvar af maleriske små gårde og haver, og øverst oppe finder 
du en slags lille Alhambra.

La Manquita betyder “den enarmede kvinde” og hentyder til katedralens skæve 
udseende. Det østlige klokketårn mangler ganske enkelt, fordi man løb tør for penge 
under konstruktionen.



Plaza de la Constitucion finder du øverst i den fashionable shoppinggade Calle 
Marqués de Larios. Pladsen er byens mødested, og det er her man modtager fornemme 
gæster. På Plaza de la Constitución fejres desuden religiøse, traditionelle og kulturelle 
festligheder hele året rundt. Til jul står byens smukke juletræ her, og i påsken er pladsen 
centrum for de mange påskeoptog.

Paris’ Pompidou center har åbnet en pop-up-filial i Malaga. Centret i Malaga er 
placeret under den spektakulære “Cubo” i glas, der er opført i det nyrestaurerede hav-
neområde. Kubens glassider er, særligt i forbindelse med Centro Pompidou, dekoreret af 
farvede firkanter af konceptkunstner Daniel Buren, og når man færdes i museets 
udstillingshaller under jorden, sender Spaniens skarpe sol stærke firkanter af rødt, gult, 
grønt og blåt lys ned fra overfladen. Museet har skiftende udstillinger og et fast udlån 
fra den permanente samling i Paris med værker af kunstnere som Picasso, Rineke Dijk-
stra, Tony Oursler, Frida Kahlo, Francis Bacon, Max Ernst, René Magritte m. fl. 

Playa Malagueta, Malaga. Og når du så trænger til en pause fra bylivet og de 
mange seværdigheder i Malaga, så er der jo stadig strandene.

Kør også vest på langs strandpromenaden - ca. 10 min. Parker og gå ned langs prome-
naden ved Playas del Palo. Her finder du super gode lokale fiskerestauranter til meget 
billige penge. 



Benalmadena Pueblo
Vores lokale landsby med masser
af gode restauranter... 



Øvrige sights: Her er blot ganske få - men der findes uanede udflugtsmuligheder. 

Nerja: Er du til imponerende naturoplevelser, så skal du tage til den lille charmerende by Ner-
ja, mindre end en times kørsel fra Malaga. Området kaldes “Middelhavets Balkon” og har en 
storslået udsigt. Men først og fremmest finder du her Cueva de Nerja, nogle store, dybe dryps-
tens klippehuler, som absolut er et besøg værd.
Drypstenshulerne blev fundet ved et tilfælde af 3 drenge i 1959. De jagtede nogle flagemus og 
så at de forsvandt ind i en klippe. Det ville de udforske og her fandt de drypstenshulerne. 

Mijas Pueblo: Kun ca. 15 min.’s kørsel fra vores hus ligger Mijas, en lille by, oprin-
delig muslimsk, i typisk andalusisk stil. Smalle gader, hvidvaskede huse og smukke 
udsigter. Små butikker, restauranter og caféer. Her finder du også et udvalg af mindre 
butikker med økologiske produkter som cremer, sæber og ikke mindst special varer ud-
valgt fra de bedste producenter inden for olivenolie og andre spanske specialiteter. 
Er du til den andalusiske keramik med alle farverne - så finder du et stort udvalg her. 

Ronda: Puente Nuevo – den nye bro – er uden tvivl Rondas mest kendte vartegn. Den 
blev indviet i 1793, 40 år efter dens påbegyndelse. Broen forener den ældste, mauriske 
del af byen, med den nyere del, kendt som El Mercadillo. Udsigten fra broen ud over 
kløften (El Tajo) er ubeskriveligt smuk, og man kan ligeledes komme ned på “undereta-
gen” og se broen indefra.



Søen la Vinuela. Meget smukt område. Husk at spise på den indiske restaurant Chez 
Epices. De har den smukkeste og bedste udsigt ud over søen og maden er den bedste 
indiske mad i området.

Der er mulighed for at ro kano og at bade i søen. 
Ca. 1 times kørsel fra vores hus. 

Alhambra i Granada. Ferien i Andalusien er ikke komplet uden et besøg i det mau-
riske palads Alhambra i den smukke by Granada.
Det imposante slot er bygget af maurerne i 1300-tallet, oven på ruinerne af en gammel 
fæstning.

Rio Gualdamina: Lige bag Marbella. Spring i vandet fra klippen og fortsæt ruten 
gennem fantastisk smuk natur - dels svømmende - dels gående/klatrende. Ikke for helt 
små børn. 





Vandreture: (check dem på Google og læs meget mere.... )

Caminito Del Rey: Denne rute er et absolut must-see. Den smukkeste og mest spek-
takulære vandrerute i hele Europa. Åbningen af den nyrenoverede El Camino del Rey 
- også kendt som Caminito del Rey (Den lille Kongevej) - har været ventet af mange med 
spænding. 
Den nye sti har fået massiv opmærksomhed og har skabt overskrifter verden over og 
blev af Lonely Planet udråbt til at være en af de hotteste rejseaktiviteter i 2015.

Golden Mile: Starter i Marbella. Gå langs kysten ud til Puerto Banus. En rute der 
strækker sig ca. 7-8 km. langs kysten. På ruten passerer man nogle af de største ejen-
domme i området. 

The wooden path: Starter i La Cala Mijas. Parker bilen, gå ned til stranden og fang 
træbroen der går helt til Calahonda/Marbella.



Rio Chillar, Nerja: Ruten går gennem naturparken Sierras de Tejeda, Almijara and 
Alhama, og undervejs er der både skyggefulde områder og krystalklare pools, og der 
er altid garanti for en spændende  dag for hele familien. Turen er uden de store komp-
likationer. Du har kun brug for et par sko (som gerne må blive våde), en stor madpakke, 
godt med vand og solcreme. Da du skal ud og tilbage samme vej, kan du til enhver tid 
vende om.

6 vandreture i bjergene bag vores hus: Med kun 15-30 min.’s kørsel fra vores 
hus finder du 6 forskellige vandreture med forskellige sværhedsgrader. Lige fra ruter, 
hvor alle kan være med, til ruter der er mere fysisk krævende. Alle med super flot udsigt 
over Middelhavet og over Benalmadena Pueblo. 
Se linket: https://www.feriebolig-spanien.dk/Benalmade-
na/artikler/6-flotte-vandreruter-i-benalmadena-andalusien  

Strandpromenader: Der er rig mulighed for at gå mange kilometer langs 
stranden på hele kysten. Du kan vælge at gå ned til vores strand Carvajal og gå 
langs promenaden helt til Fuengirola (7km) og endda videre mod La Cala Mijas.  



Ægte Sherry fra 
Jerez området.

Et glas vin på tagterras-
sen...

Keramik plader indbyg-
get i muren. 

Vores havemand passer 
vores blomster i haven. 

Hold siesta på vores 
daybed med udkig til 
bjerget.

Nyd solopgang fra tag-
terrassen eller sov under 
åben himmel på taget.

Vi har forsynet huset 
med flere kogebøger om 
det spanske køkken...

Masser af mulighed for 
sund mad i Spanien.. 

Et par stemningsbilleder.... :-)



VELKOMMEN


