Casa Benito Marbella
Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90’ere. Både som investering og for at
have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i Marbella 2-3
formiddage om ugen. Her har jeg bl.a. min musik og mit kontor, hvorfra jeg bl.a. styrer min lille
udlejningsbutik.
Marbella er en herlig blanding af gammelt og nyt. Indtil 1960-erne var den en halvfattig by der
levede af fiskeri og landbrug. Siden da, er det gået stærkt med udviklingen til et kosmopolitisk
område, hvor klimaet og den sydspanske levestil har tiltrukket tusindvis af nordboere og andre
forholdvis pengestærke folk. Her er således en spændende blanding af den smukke sydspanske
kultur og noget andet, mere internationalt, som de fastboende udlændinge bidrager med.
I lejligheden er der hvert år besøg af familie og venner fra DK. Desuden lejer jeg den ud via airbnb.
Prisen for danskere er kr. 4.200 for 2 personer 1 uge. I det ekstra soveværelse + bad er der plads til
2 personer mere. Det koster kr. 800 ekstra pr. uge. I Påsken, juli og august er Marbella meget
eftertragtet og derfor er huslejen i disse 2 måneder 25% højere.
Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot
pænt op efter dig.
Casa Benito er på ca. 110m2. Pænt udstyret og møbleret i min varme 90’er stil☺ Der er 2
soveværelser, 2 bad, spisekøkken, stor stue, terrasse og mit lille kontor. Her står routeren med wifi
til din smartphone, den bærbare og iPad.
Vi er på øverste etage. Terrassen vender mod sydvest. Lys og venlig, med lidt havudsigt ud over
Marbellas tage. Eftermiddagssolen er et hit.
Lejligheden ligger meget lokalt, oppe i den første række af boligblokke ovenfor Marbellas gamle og
hyggelige bydel. Der kan på nogle tidspunkter være noget støj fra trafikken nede i gaden. Om
sommeren ofte til over midnat. Men det er ok hvis du er vant til byliv og ikke skal tidligt i seng☺
Der er 10 minutters gang ned gennem den gamle bydel, ned til stranden og den flotte promenade.
Her kan man f.eks. gå en dejlig lang tur mod vest, helt ud til Puerto Banús, 8 km. borte. Og tage
bussen hjem Eller blot lægge sig på stranden og nyde omgivelserne.
Marbella ligger 40 minutters kørsel fra Malaga Airport. I området er der mange spændende
udflugtsmuligheder langs kysten og op i de andalusiske bjerge og byer. I lejligheden ligger der
diverse information samt gade- og vejkort.
Hvis du ikke ønsker at leje bil, er der en hurtig lufthavnsbus til Marbella. Den sidste kører kl. 22.30.
Fra busstationen i Marbella er der 5 min. i taxi ned til lejligheden.
Links:
https://www.google.es/maps/@36.5132787,-4.8865733,15z
http://politiken.dk/rejser/turengaartil/europa/spanien/andalusien/ECE1922491/hold-ferie-som-de-rige-og-kendte-paaspaniens-solkyst/
http://www.malagaweb.com/marbella.php
http://www.youtube.com/watch?v=duxi55oDoiI

Fotos:

Lejligheden øverst oppe.

Indkørsel til parkeringsgård og opgang

Stuen

Stort spisekøkken

Master bedroom med indbyggede skabe

Ekstra værelse med 2 senge

Det blå badeværelse med brusekabine

Terrassen

Udsigt fra terrassen ud over Marbellas tage og Middelhavet i baggrunden

