
Huset ligger i Polopos 10 km ca 15 min från kusten, Costa Tropical. Byn ligger ca 900 meter 

över havet med fantastisk utsikt över medelhavet. Detta är perfekt för dig som vill koppla av 

o ha lugn o ro. Här finns ingen affär, utan endast en bar och ett café, några till är på gång! 

 

Varje dag får byn besök av 

olika varubilar, ex 

grönsaker, fisk. 

Hos dessa kan man köpa allt 

som behövs.  

Det finns en butik rakt ner 

vid kusten. Här får man 

nästan allt. Vill man hellre 

köra till stormarknaden så 

finns det flera att välja på i 

Motril, ca 30 min från huset. 

Större affärer finns också i 

Castell de ferro. 

 

 

Till Granada tar det ca 1 timme, där kan man bl.a. besöka det moriska palatset Alhambra. 

Till skidorten Sierra Nevada tar det ytterligare 30 min. Här finns aktiviteter året runt.  

 

Till Almeria eller Nerja tar man sig på ca 1 timme, till Malaga tar det 1,5 timme.  

 

Omkring byn finns 

många 

vandringstråk, 

trakten är också 

välbesökt av 

fågelskådare och 

tävlingscyklister 

som har bergen 

som bas för sina 

träningsrundor. 

Små fina byar med 

museer och kultur 

som är väl värda 

besök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polopos.es/
http://costatropical.se/index.html
http://www.andalucia.com/province/granada/motril/home.htm
https://www.costadelsol.se/granada/
http://www.alhambradegranada.org/en/
https://sierranevada.es/en/
http://www.ving.se/almeria/res-till-almeria
http://www.nerjaspanien.se/
http://www.malagaspanien.se/


Huset har 2 lägenheter med 

separata entréer i olika plan! 

Övre lägenheten (3A) har en öppen 

planlösning med vardagsrum, kök 

samt matrum i ett. På samma plan 

finns det ett badrum med dusch 

och tvättmaskin och utanför 

badrummet en liten balkong. 

Utanför matrums delen finns det en 

altan med underbar utsikt över 

medelhavet, bergen samt 

dalgången som leder ner till 

medelhavet. 

3 trappsteg ner finns ett väl tilltaget 

sovrum med en dubbelsäng samt en 

fällsäng som kan användas i 

sovrummet men kan också flyttas 

om så önskas. 
 

Allt finns i lägenheten så som 

handdukar, lakan. Det ända som man 

måste ha med själv är 

strandhanddukar. För aktivitet finns 

räfsa och ett boule sett, fotboll, 

innebandy klubbor o boll samt 

badmintonset. 

 

Man parkerar bilen på ett bil torg 

där det också finns ett ute gym samt 

en boulebana. Därifrån är det ca. 5 

min till fots till huset. 

 

Flyger gör man bäst till Malaga med 

direktflyg från Skandinavien. 

Att hyra bil i Malaga är ganska lätt, 

vi använder oss av 

www.brunoscar.com. Kanske lite 

dyrare men inga dolda avgifter och 

extraförare samt fria mil ingår i 

priset. Hittade en rabattkod på nätet 

så prova den! 
Rabattkoden är: sydkusten 

 

http://www.brunoscar.com/

