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Vejen dertil
SAS, Vueling, Ryanair og Ea-
syjet lyver alle direkte til
Málaga fra København. Det
koster fra cirka 750 kroner
retur.

Der er også direkte ly fra
Billundmed Vueling (to af-
gange pr. uge) og Ryanair
(ire afgange pr. uge).

Den gamle by byder på palmer og smukt restaurerede huse. Foto: Jakob Øster Udsigt fra stien op mod Gibralfaro-borgen. Foto: Jakob Øster

Godt at vide
Overnatning: Findes i alle
prisklasser. Et dobbeltværel-
se på et simpelt pensionat
koster fra cirka 600 kroner
pr. nat. Málaga Palacio Hotel i
hjertet af byen koster fra
2500 kroner for et dobbelt-
værelse pr. nat.

Rejsetidspunkt: Málaga har
mange solskinstimer og by-
der normalt på behagelige
temperaturer i perioden helt
framarts til november. Om
foråret og eteråret svarer
temperaturerne nogenlunde
til normal dansk sommer, og
på dette tidspunkt er der
desuden færre turister end i
højsæsonen.

Málagaeraltid
enferieturværd
DanskerfavorittenMálaga
påden spanske solkyst er ud
over sitmilde klimamåske
mest kendt for sin lange La
Malagueta-strandog for sin
trendyhavnepromenade. Den
populæreprovins af samme
navnhar dogmegetmere at
bydepå, og her guider vi dig til
femandre seværdigheder.

JakobØster, rejser@jfmedier.dk

mere sikker fodgængerbro - placeret lige
over den gamle - genåbnede vandrestien i
2015. Ud over stejle fald og vilde hængebro-
er kanman undervejs se gåsegribbe cirkle i
luten, og hvis man er heldig, kanman også
spotte murirben, spansk stenbuk og den
malede iberiske frø.
Praktisk: Billetter til vandreturen skal

bookes på forhånd på nettet. Det koster 10
euro (cirka 75 kroner) selv at gå vandreturen
og 18 euro, hvis man ønsker en guidet tur.
Leje af obligatorisk sikkerhedshjelm er in-
kluderet.

Den gamle by
Med sine udhængende, traditionelle balko-
ner, spillemænd på restauranterne og pal-
mer i gågaderne er Málagas kompakte gam-
le by et rigtigt hyggeligt sted at slentre rundt
i et par dage. Næsten alle bygninger er
renoverede, men holdt i den oprindelige stil.
Denmest besøgte attraktion i den gamle

by er katedralenmed kælenavnet ”La
Manquita” - som betyder den enarmede da-
me. Sådan hedder den, fordi kun det ene af
katedralens to tårne er færdigbygget, da
man undervejs i byggeriet løb tør for penge.
Katedralens historie fortælles i museet inde i
bygningen.
Praktisk:Det koster 10 euro (cirka 75 kro-

ner) at besøge både katedralmuseet og ka-
tedralens tag. Taget kan også besøges om af-
tenen, hvilket giver en fabelagtig udsigt over
byens lys.

Gibralfaro-borgen
Gibralfaro er resterne af en gammel borg på

en 131meter høj bakkemidt inde i Málaga.
Den daterer sig tilbage til fønikernes grund-
læggelse af byen. I begyndelsen af det 14. år-
hundrede opførte sultan Yusuf af Granada
borgen inden for den fønikiske befæstning.
Navnet er aledt af det fønikiske ord for lys,
jebel-faro, hvilket betyder lys-klippe.
Selve borgen er måske ikke overmåde in-

teressant, men den lotte tur derop er alle
strabadserne værd. Fra borgen er der nemlig
en dramatisk udsigt ud overMálagas havne-
promenade ogMiddelhavet.
Mellem havnepromenaden og stranden

ses også tyrefægterarenaen Plaza de toros
De LaMalagueta. Arenaen benyttes fortsat
til tyrefægtning, men kun ganske få gange
om året - typisk om sommeren og til påske.
Praktisk:Opstigningen til Gibralfaro tager

til fods typisk på 15-30minutter. Stien er
særdeles stejl og ikke for de gangbesværede.
Adgang til borgen på toppen koster 4 euro
(cirka 30 kroner).

Tapas
Kringlede gange leder gennem adskillige af
byens restauranter, der ote er konstrueret af
lere sammenbyggede lejligheder. Indenfor
venter en verden af spanske lækkerier. Heri-
blandt langostino (krebs) og gambas (rejer)
og selvfølgelig den allestedsnærværende
sortfodsskinke.
De dyreste iberiske skinker kan koste lere

tusinde kroner kiloet, og enhver tapas-re-
staurant med respekt for sig selv har adskil-
lige skinkekøller hængende over disken.
Samtidig råder man selvfølgelig over den
særlige holder, jamoneroen, så man altid er

Caminito del Rey
I Málaga-provinsen omtrent en times kørsel
fra provinshovedstaden ligger Kongens lille
sti. Stien udgør en omtrent 10 kilometer
lang vandretur, hvoraf cirka halvdelen be-
står af smalle gangbroer, der kliner sig til
klippesiden og ote byder på opmod 100
meters fald.
Gangbro-systemet blev oprindelig færdig-

gjort i 1905 og skabte dengang forbindelse
mellem to vandkratværker. Opmod årtu-
sindeskitet gjorde gradvist forfald og spora-
diske sammenstyrtninger dele af stien sær-
deles farlig. Mindst femmennesker døde, og
kongestien ik derfor tilnavnet ”verdens far-
ligste gangbro”.
Ruten blev eterfølgende lukket i 2001,

men eter konstruktion af en ny og langt
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Den nye gangbro er bygget lige over den gamle, men er, som det fremgår, noget mere moderne og sikker. Foto: Jakob Øster

klar til at skære en frisk skive skinke. Er man
mere til grillede lækkerier end traditionel ta-
pas, byder byen også på adskillige restauran-
ter der serverer grillet kød - de såkaldte asa-
dors.
Praktisk: Prøv for eksempel La Taberna

del Pintxo, som byder på et fusionskøkken
med både kolde og varme tapas med oprin-
delse både på Solkysten og den nordlige del
af landet. Er du til vine lagret på gamle tøn-
der, så læg også vejen forbi Antigua Casa de
Guardia, som med sit rå lokale minder om
et middelalderbryggeri.

Picassos fødeby
Der ligger adskillige Picasso-museer rundt-
omkring i verden, og selvfølgelig også et i
Málaga, som var den berømte malers føde-
by. Museet huser to permanente Picasso-ud-
stillinger og et par skitende udstillinger.
Bygningen er en kombination af elementer
fra renæssancen og den mauriske stil med
moderne arkitektur. Værdien af de udstille-
de Picasso-værker anslås at udgøre omtrent
600 millioner euro (cirka 4,5 milliarder kro-
ner).

Museet ligger blot få hundrede meter fra
malerens fødested og barndomshjem. Barn-
domshjemmet fungerer i dag også som et
museum, og mange besøgende vælger der-
for at besøge disse to steder i forlængelse af
hinanden.
Praktisk: Det koster 9 euro (cirka 68 kro-

ner) at besøge Picasso museet og 4 euro at
besøge fødestedsmuseet Museo Casa Natal.
Begge steder kan bookes online og er lette at
inde på Google Maps. Der ligger tapas-restauranter overalt i Málagas gamle by. Foto: Jakob Øster Picasso-museet i kunstnerens fødeby. Foto: Jakob Øster


