
Praktiske informationer i forbindelse med din leje, af vores 
skønne lejlighed i Bahia Dorada. 

• Adresse: 
o Comunidad de Propietarios,  
o Urbanizacion Bahia Dorada – Entreda 4, 
o Apartment 17,  
o Calle Moreno Torroba,  
o Estepona 

 
 

• Kørselsbeskrivelse: 
o Fra lufthavnen køres mod Algeciras.  
o Følg motorvejen – det anbefales at vælge betalingsmotorvej, når den 

kan vælges. Der er 2 betalinger undervejs. Vinter pris er 4.60 Euro og 
3.10 Euro – lidt dyrere om sommeren. 

o Når I når til Estepona, tages afkørsel nr. 153. 
o I den første store rundkørsel tages 4 afkørsel mod Algeciras. 
o Derefter startes med at tælle rundkørsler. Fortsæt til 4 rundkørsel. I 4 

rundkørsel laves en U-Turn og I kører tilbage mod Estepona. 
o Kør efter ca. 300 m. ind ad Entreda 4 ind i Urbanizacion Bahia Dorada.  
o Kør til venstre i rundkørslen og helt ned til vejen ender. Så er vores hus 

det første hus ca. 25 m inde på gangstien. 
o Lejligheden er op ad trappen til højre. Duplex 17. 

• Nøgler: 
o Der er 2 nøgler. 

§ En til jernlågen, hvor nøglen nogle gange skal lirkes lidt, hvorfor I 
ikke behøver at låse denne dør under jeres ophold, bare luk den 
til, når I forlader lejligheden, så den ser låst ud. 

§ En til selve hoveddøren. 
• Det anbefales at man låser døren også når man er i 

lejligheden.  



• Bil udlejning: 
o Vi anbefaler at I lejer bil igennem et dansk udlejningsbureau, som er 

meget professionelle og vel også der hvor du får mest for dine penge. 
Facts kan du læse mere om på: 

§ www.malagabil.com 
• E-mail:  info@malagabil.com 

• El-måleren: 
o Ved ankomst bedes du aflæse elmåleren: 

§ El-måleren finder man ved uden for lejligheden. 
• Gå ned ad trappen. Lidt nede af trappen på højre side 

sidder 4 stk. El-målere.  
• Den du skal aflæse, er El-måleren i nederste højre hjørne. 

o Husk at aflæse måleren ved afrejse, og afregn ved hjemkomst ved 
nøgleoverdragelsen. 

o Prisen for 1 kWh er 2 kr. 

 
 

  Vores Elmåler er den nederste i højre hjørne 
 



SELECT: 
Her skifter man mellem: 

 

I ”Timer On” mode kan TIME 
knapperne til højre hæve/reducere 
perioden med en time for hvert tryk. 

• Tænd for strøm: 
o Lige indenfor hoveddøren, til højre om hjørnet, sidder HFI-relæet.  
o Tænd for HFI-relæet. 

 
• Tænd for Aircon: 

Gennemgang af remote-control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Symboler på indendørsenheden: 

 

Tænd/sluk for systemet 

Her tænder og slukker 
man for systemet. 

MODE: 
Her skifter man mellem 

 
Bemærk, at affugtningen samtidig 

reducerer temperaturen, og 
temperaturen kan ikke hæves. 

TOO VARM – TOO COOL 
Op/ned regulering temperatur 
Her reguleres temperaturen 
for varme/køling 

FAN: Hastighed på blæsere 
Her reguleres hastigheden på blæserne. 

 

ECONO COOL: Økonomisk kørsel 
Her kan man køre systemet efter en 
økonomisk afkølings cyklus 

VANE: Vinkel på udblæsningsluften 
Her reguleres vinklen på 
udblæsningsluften 

 
 

TIME:  
Systemet reducerer tiden med en 
time i ”Timer on” mode 
 

TIME:  
Systemet hæver tiden med 
en time i ”Timer on” mode 
 

RESET: 
Her annulleres alle settings 
 



•  

Symboler i forbindelse med systemet: 

 

Brug af systemet uden brug af remotecontrol: 

Hvis remotekontrollen ikke fungerer, kan systemet bruges på følgende måde: 

  

  



• Vand: 
o Der åbnes for vandet i det lille skab lige uden for soveværelset i 

stueetagen. Se billede nedenstående. 
§ Vand er en del af den allerede betalte pris for leje af lejligheden. 

 
 

• Gulvvarme: 
o Der er gulvvarme på de 2 badeværelser. 
o Tændes på ON/OFF knappen på regulatoren på væggen. 

 

• Internet access  
o Find Movistar_A110 
o Password: 

§ F489C1BF7D19218E43E8 
 

• TV 
o Tryk på begge fjernbetjening for at tænde. 
o TV skulle gerne være indstillet således, at det går direkte i gang med 

danske TV-kanaler. 
o Hvis det ikke gør det, så på den ”tykkeste” af fjernbetjeneinger trykkes 

på ”Source”-knappen og vælg derefter ”Direkte TV” og ”PC” 

 

 



• Grill. 

Vi har indkøbt en gasgrill. Hvis I anvender den, please gør den ordenligt ren 
efterfølgende: 

 

• Tøm fedt bakke. 
• Rengør grillristen. 
• Luk for gassen på gasflasken. 
• I øvrigt rengør den som du selv vil modtage den. 

 

• Sengelinned: 
o Der forefindes sengelinned i nederste skuffe på hvert soveværelse. 

 

• Håndklæder: 
o Alle håndklæder er placeret i skabet på 1. sals repos. 

§ Brug venligst de gamle håndklæder til strand og swimmingpool. 

 

• Solpersienner: 
o Der er solpersienner i alle sydvendte værelser. 

§ De trækkes op ved at du forsigtigt, i toppen af snoren, ved siden 
af vinduet, trækker snoren ned. 



§ De lukkes, ved at du tager fat i snoren forneden og hiver ud. Hvis 
ikke de lige kommer ned, så hjælp forsigtig med din hånd på 
selve solpersiennen ved at trække ned (du er naturligvis derfor 
nødt til at have vinduet åbnet, når det sidste er nødvendigt). 

 

• Køleskabe: 
o Der forefindes 2 køleskabe i lejligheden. 

§ Et i køkkenet, som vi plejer at anvende til madvarer 
§ Et i TV-stuen, som vi plejer at anvende til drikkevarer. 

 
• Læge: 

§ I Urbanizationen findes en italiensk læge som taler glimrende 
engelsk.  

§ Han hedder: Fabrizio og har tlf. nr. 607 18 18 36 

 

• Affald: 
o Affaldscontainere findes lige ved Entreda 4. Der er ”lidt” 

affaldssortering. 

 

• Safety Box: 

 

o Safety Box er placeret i TV-stuen i det hvide skab i væggen. 
§ Tryk koden 

• 2309B 



• Den giver et klik og lyser rød + grøn. 
§ Drej drejeskiven mod højre og træk låget op. 
§ Boxen lukkes ved flg. manøvre: 

• Luk låget i. 
• Drej drejeskiven mod venstre. 
• Nu er den låst. 

 

• Swimmingpools: 
o Der er 6 swimmingpools i Bahia Dorada. 

§ Vores foretrukne er den som ligger lige til venstre for Entreda 4 
til Bahia Dorada. 

• Husk at medbringe Key Card til Svimmingpoolen. Hænger 
på ”andens hals” på hylde til højre for pejsen.  

o PLEASE husk at lægge det tilbage efter endt 
brug!!!!!!! 

 
 
 

• Tennisbane: 
o Der er en tennisbane i Bahia Dorada.  

§ Tennisbanen ligger på landsiden af Bahia Dorada.  
• Ved Entreda 4 findes en gangbro til at komme over 

motortrafikvejen. På toppen af broen ses tennisbanen lige 
foran jer. 



o Den er til fri afbenyttelse, men book evt. tid på 
kontoret, for at være helt sikker på at have banen. 

o Samme Key Card, som bruges til swimmingpools, 
bruges til at åbne til tennisbanen. 

o Der er 4 tennis ketcher af mindre god standard i 
lejligheden. 

• Golf:  
o Golfbaner:  

§ Costa del Sol byder på rigtig mange gode golfbaner i forskellige 
kvaliteter og til forskellige priser. I nærheden af lejligheden ligger 
der to glimrende baner Estepona Golf og Valle Romano, hvor den 
første er billigst og her går de ikke så meget op i handikap, hvilket 
giver ”høj”-handikaper mulighed for at prøve en spansk golfbane. 
I kan se baner på følgende link: 
http://www.golfinspain.com/eng/golf-map/costa-del-
sol/courses.html og hvis I har brug for hjælp til at booke kan I 
henvende jer til Brigitte Golf Bookings på følgende mail: 
info@brigittegolfbookings.com. Kommunikationen med Brigitte 
foregår på engelsk eller spansk. 

o Udlejning af golfudstyr:  
§ Du kan leje et golfsæt i Malaga Airport hos: Clubtohire.com – pris 

70 euro for en uge. Du henter og aflevere i ankomsthallen. Når 
du kommer ud fra bagagebåndet ligger forretningen lige til 
venstre. 

  

• Kontoret: 
o Der er et kontor i Bahia Dorada, som har åbent fra 12-14.30 på 

hverdage. Her kan blandt andet reserveres tid til tennisbanen og muligt 
at få svar på andre spørgsmål. 

§ Kontoret findes i bygningen ved Entreda 5, altså indkørslen før 
Entreda 4. Der er ikke nummer på denne Entreda. 

 

• GAS: 



o Skulle du løbe tør for gas til komfuret, findes der en ekstra gas i
pulterrummet på 1. sal.

o Skulle denne også være tom, kan der købes en ny ved første benzintank
på venstre hånd i retning mod Gibraltar. Husk at medbringe en tom
gasdunk.

o Dine udgifter til gas refunderes naturligvis ved hjemkomsten.

• Supermarked:
o Der findes et overordentligt lækkert Supermarked ved navn

Mercadona, som I ser lige før Bahia Dorada. Det åbner kl. 9.00 om
morgenen.

o Et stort Carrefour findes på østsiden af Estepona.

• Ved hjemrejse:
o Sengelinned tages af og lægges foran vaskemaskine.
o Håndklæder, viskestykker mv. lægges samme sted.
o Har du brugt babysengen – vær venlig at folde den sammen og sæt den

i pulterkammeret på 1. sal lige ved trappen.
o Sluk for al lys, TV, Aircon, gulvvarme, køleskab til drikkevarer i TV-stuen

- dog ikke HFI relæet, hvilket betyder at køleskabet i køkkenet stadig er
tændt.

o Alle madvarer som er åbnet smides ud. Evt. ikke åbnet pålæg mv. kan
efterlades til Isabel (vores rengøringsdame), som så vil tage det med
hjem. Samme gælder frisk frugt og grøntsager.

o Der skal altid stå minimum 5 liter ”købe” vand til de næste gæster.
o Der skal ikke lukkes af for vand og el, det gør Isabel når hun gør

lejligheden ren.
o Solpersienner skal forblive oppe ved afrejse i perioden 1 juni til 30

august. Uden for disse perioder bedes de rulles ned ved afrejse.
o Husk at aflæse El-måleren.

• Spørgsmål imens I er dernede rettes til:
o Kaj Flyger, tlf. +45 4117 9012, E-mail kajflyger@gmail.com



• Restauranter:
o Alle kan findes på Google Map.

• La Casona:
o I gå afstand mod Gibraltar, findes en god restaurant 

ved navn ”LA CASONA” Tlf +34 952 801 896
§ Gå op til 1. rundkørsel.
§ Restauranten er på højre side af vejen.
§ Man går ind på bagsiden af restauranten.

• La Pampa. Har kun åbent fre, lør og søndag.
• El Pescador.
• Casa del Rey.
• På vej til Casarras: Venta Garcia (vores favorit).
• I Urb. Playa Guadiaro: El Trasmallo de Austino ( god fiske 

og tapas restaurant
• Gedestalden – Vente Choza

o Kør i retning mod Gibraltar.
o Ca. 300 m. efter 2. rundkørsel ligger Venta Choza på 

højre hånd.
• Roman Oasis (åbent fra 1. juni til 1. september.

o Tlf.: 95 289 23 80 – www.romanoasis.com
o Kør ca. 4. km i retning Gibraltar.
o I rundkørslen ved Liedl vælges 1. vej til højre.
o Kør ca. 3. km til restauranten Roman Oasis på højre 

hånd.
• Ture:

o Romersk helbredende svovlkilde med mulighed for at smøre sig ind i 
mudder:

§ Kør ca. 4. km i retning Gibraltar.
§ I rundkørslen ved Liedl vælges 1. vej til højre.
§ Kør ca. 3. km til restauranten Roman Oasis på højre hånd.
§ Tag grusvejen til højre lige efter Roman Oasis – og fortsat af 

denne vej til du ikke må køre længere.
§ Fortsæt til fods ca. 500 m.



• Start med at bade i grotten. 
• Følg derefter floden ned til det væg hvor folk smører sig 

ind i mudder. 
• Lad mudderet tørre ind – og bad derefter i et de 2 

naturlige bassiner. 
o Lokalt søndags marked ved havnen.: 

§ Kør mod Malaga. 
§ Efter Z km. Drejes til højre i den store rundkørsel. 
§ Følg vejen Z km. Til du når havnen, hvor marked er. 

o Lokalt søndags marked.: 
§ Kør ca. 4. km i retning Gibraltar. 
§ I rundkørslen ved Liedl vælges 1. vej til højre.  
§ Kør ca. 1 km og markedspladsen ligger på venstre hånd. 

o Lokalt onsdags marked i Estepona. 
§ Kør mod Estepona. I den store rundkørsel ved Shell tanken 

fortsættes holdes til højre 
§ Ved Estepona havn (se kortet9 drejes til venstre i rudkørslen. 
§ I næste rundkørsel holdes skråt til højre. 
§ Ved 1. vej på venstre hånd ligger marked få hundrede meter 

oppe. Se kortet: 

 

o Gibraltar: 
§ Husk at medbringe PAS. 

Markedsplads 

 

Estepona Havn 



§ Kør mod Alceciras ca. 25 km. Drej derefter til højre mod 
Gibraltar. 

§ Følg skiltningen mod Gibraltar. 
§ Når byen Linea (grænseby) køres langs vandet. Det anbefales ikke 

at køre ind i Gibraltar, så flg. vejen til grænsen på højre hånd. 
§ Drej til venstre – kør forbi McDonalds og parker i det 

efterfølgende underjordiske parkeringsanlæg. 
§ Gå ind over grænsen. 

• Ønskes en udflugt på Gibraltar, kan det anbefales at tage 
en af taxaerne lige inden for grænsen. Chauførerne er 
serviceminded og fortæller en masse om Gibraltar, ligesom 
du kommer steder du ikke kan komme med bil. Bed om at 
blive sat af i modsatte ende af Main Street og gå ned 
igennem Main Street og tilbage til Spanien. 

•  Alternativt kan man naturligvis bare spadsere over 
lufthavnens startbane og videre op i mod byens centrum 
og Main Street. 

o Natur dannet lagune, hvor der kan bades. 
§ Ønsker du at bade sammen med skildpadder, springe fra klipper (som 

set i en Cowboy-film), bør du tage op i baglandet til en lagune, som du 
kun kan komme til ved at forcere klipper og sten. Formentlig vil du 
ikke møde mennesker på stedet, da det er ganske uvejsomt. Du bør 
ikke have højhælede sko på, på denne tur. 

§ Denne tur kræver at man kommer til at kravle lidt og gå igennem 
vand. Tilgengæld venter en lækker badeoplevelse med mulighed 
for at springe fra klipper. 

• Kør mod Malaga. 
• Hvor motorvejen deles i betalingsmotorvej og ikke 

betalingsmotorvej, vælges IKKE betalingsmotorvej. 
• Hvor den deles køres der 3,4 km til afkørsel 157 mod 

Escuda Arte. 
• Kør under hovedvejen og kør op på hovedvejen igen. 
• Drej med det samme til højre igen mpd Escuda Arte. 
• Kør mod Escuda Arte og Estepona Tennis Club. 
• Følg vejen 2,8 km, hvorefter der drejes til venstre. 
• Når du møder et blåt kuppel tag efter 2,8 km viser det, at 

du er på rette vej og at du er der næsten. 



• Når du har kørt ca. 3,2 km går vejen over i en grusvej. 
Kører du 200 m længere frem er der parkeringsmulighed 
på højre hånd. 

• Men du skal gå bed til højre hvor vejen går over i grusvej. 
• Når du når ned til floden/åen går du op af åen til højre. Du 

kommer til at gå på sten, lidt i vand og små stier. Gå ca. 10 
minutter og du når til lagunen (lad dig ikke snyde, hvis der 
ikke er vand i åen, der er helt sikkert vand i lagunen).  

o Ronda 
§ I Rondas gamle bydel, bør man gå hen over den gamle bro, hvor 

facisterne smed socialisterne udover tilbage i 30’erne. 

  

§ Nyd den fantastiske udsigt bagved Spaniens ældste 
tyrefægterarena. 

§ Spadser rundt i den utrolig smukke by på sydsiden af broen. 
§ For at komme op til Ronda, kan det anbefales at følge følgende 

vej: 
o Kør af betalingsmotorvejen 
o Drej til højre ved afkørsel 172. lige ved 1. 

betalingssted, for at komme af motorvejen. 
o Kør mod Ronda ca. 48 km. 
o Ved Ronda køres mod Ronda Sur Algeciras. 
o Kør md Ronda og San Francisco.  
o Følg vejen til du kommer over den gamle bro. 
o Lige efter broen drejes til højre ad 1. gade. 
o Drej til venstre mod Parkeringshuset. 
o Parkeringshuset ligger på det gamle torv lige midt i 

byen. Selvom der er ensrettet, må man gerne køre til 
P-huset. 



§ Når I kører hjem, kan det anbefales at tage en anden rute: 
o Når du forlader byen, kør da ad den samme vej tilbage 

mod rundkørslerne. En alternativ og meget smuk vej 
hjem, kan følges, hvis du ved den første rundkørsel lige 
efter byen, drejer til højre mod Algeciras ad A-369.  

o Kør ad denne vej mod Algeciras og Gaucin. Følg vejen 
hel til Gaucin. Lad jer ikke narre af en afvisning mod 
Estepona undervejs. Følg vejen videre hel til Gaucin.  

o Ved første rundkørsel i Gaucin (ved benzintanken), 
drejes til højre. 

o Tag derefter 1. sidevej i Gaucin by mod Casares. 
o Har du tid, kan det anbefales at køre ind i Gaucin og gå 

en tur op på borgen. 
o Ellers fortsæt af vejen mod Casares og Manilva. Følg 

vejen helt ned til kysten, eller drej af ved svovlkilderne, 
hvis du ikke er helt kureret for dine ”dårligdomme”. 

 
o Casares 

§ Kør mod Gibraltar. 
§ Når du når til 2 rundkørsel ved bensintanken, drejes til højre. 
§ Følg vejen ca. 17 km op ad bjerget, til pludselig byen Casares 

åbner sig til venstre i slugten. 
§ Parker oppe over byen. 
§ Gå ned ad de smalle gyder og besøg evt. kirken på bjerget 

modsat. Fantastisk udsigt. 
 

o Alcazaba Lagoon (kunstig anlagt lagune): 

              
§ Meget tæt på Estepona Golf ligger der en vidunderlig oase. Her 

findes en kunstig sø, med liggestole, surf brædder, vandcykler mv 
– alt til fri afbenyttelse. Det eneste det kræver, at man spiser sin 
frokost i resorten. Ring til restauranten ( 678 841 411 ) og bestil 



en frokost (overordentlige rimelige priser), så kan du anvende 
dette free of charge hele dagen. 

• Kør til 1. rundkørsel mod Estepona. 
• Tag 2. afkørslen i rundkørslen og følg derefter skiltene mod 

Estepona Golf og Alcazaba. 

 

o Selva (dyrepark) 
§   

 

o Al Hambra 
§ Heldagstur til Granada som ligger for foden af bjergkæden Sierra 

Nevada.  Det kan, hvis tiden tillader det, anbefales at køre op i 
bjergene. Ligeledes skal man se det ”8. Vindunder” Alhambra – 
et gammelt helt fantastisk velholdt Maur Palads. Tænker man at 
besøge Alhambra kan det betale sig at køre ved 6-tiden om 
morgenen, da der er rigtig mange besøgende midt på dagen. 

• Bestil evt. indgangsbillet til Sultanens Palads i Solbank i 
Estepona. 

§ Det kan anbefales at leje en båndoptager på Alhambra, således at 
man kan få fortalt om de forskellige steder på Alhambra. 
 

o Bjergtoppen bagved lejligheden: 
§ Vil du opleve en fantastisk udsigt fra Estepona til Gibraltar bør du 

besøge bjergtoppen, som kan ses fra køkkenvinduet af. På toppen 
findes offentlige grillsteder. 

• Kør mod Estepona og Malaga ad N 340. Efter ca. 4,1 km 
holder du dig i venstre vejbane og køre op ad rampen mod 
Casares. 

• I rundkørslen drejes skarpt til højre og kør over broen.  
• Efter næste rundkørsel efter ca. 1,5 km drejes til højre ad 

anden vej i rundkørslen.  
• Fortsæt videre til næste rundkørsel. I denne rundkørsel drejes 

skarpt til venstre.  
• Følg derefter vejen 0,9 km. Hvor du bl.a. kører lige igennem 3. 

rundkørsler. Efter ca. 0,9 km drejes til venstre af det der ligner 
en boligvej, lige efter et supermarked ved navn Mercadona.  

• Fortsæt ad denne vej. De sidste km mod toppen er en meget 
smal vej. Når du når toppen, kan det anbefales at køre lige så 
langt til vejen ender. Her er der en gå tur på en lille times tid, 



med en fantastisk udsigt over hele Estepona området samt 
Gibraltar.  

• Endvidere kan du heroppe finde nogle mega grankogler. De er 
gode at fyre op med i lejligheden.  

• Vær opmærksom på at det er en del køligere på toppen, end 
her er nede ved kysten. 

o Malaga: 
§ På næste side har jeg vedlagt et bykort over Malaga, som måske 

er en af de mest undervurderede byer i Europa. Så absolut værd 
at opleve. 

§ Jeg har vedlagt en Hotel anvisning, som ifølge andre gæster ligger 
perfekt, har en god standard og er til at betale. 

  



 


