
 

 

MALAGA SPECIAL PLACE TO STAY 

Direct from the owners 

Appartements with terrace, patio or balcony 

 

 

HOLIDAY RENTAL IN MALAGA 

Een zelfstandig vakantie-appartement huren is de beste en meest voordelige manier om van de stad 
Malaga te genieten.Onze  vakantiewoningen zijn heel geschikt voor het huren voor een korte periode 
om Malaga, de geboortestad van Piccasso, te ontdekken. 

Al onze appartementen in het historische centrum van Malaga bevinden 
zich op korte afstand van de stranden van Malegueta. U bent verzekerd 
van een optimaal genieten van uw verblijf, ongeacht hoe lang u blijft of in 
welk seizoen. 

Voor diegenen die altijd al een vakantie in Malaga wilden vieren in een flat 
met privé terras waar je van het spaanse buitenleven kunt genieten. 

Daarom hebben al onze "Malaga Special Place to Stay"  appartementen 
een privé terras waar je kunt genieten van een drankje aan het eind van de 
dag. Of een balkon waar een tafel klaar staat voor een ontbijt. Of een patio die een onderdeel van de 
Andalusische levensstijl is, zodat je kunt genieten van frisheid en privacy. 

 

Waarom bij ons een appartement huren? 



 

 

 goedkoper omdat u direct van de eigenaar huurt. 
 de garantie dat u de flat krijgt die u hebt geboekt 
en niet iets wat er op lijkt 
 sleutelbewaarders die 24 uur per dag beschikbaar 
zijn in geval van nood 
 u kunt elk moment inchecken indien de flat gereed 
is ( extra toeslag  gedurende de nacht) 
 informatie en documentatie worden 1 maand voor 
aankomst toegezonden  
 wij wonen in Malaga en kennen alle plaatsen die u 
graag wilt bezoeken. Wij delen onze kennis graag met u. 

 

Algemene informatie:  

Het vliegveld van Malaga heeft een goede verbinding met het historisch centrum en het is niet duur 
om het in slechts 15 minuten te bereiken. 

Wij kunnen een taxi voor u regelen en zonodig over de prijs onderhandelen. 

Onze appartementen bevinden zich in het historisch centrum in rustige straten waar alle winkels 
aanwezig zijn voor de dagelijkse behoeften. 

De appartementen zijn goed uitgerust voor 2 personen. De prijs is per nacht. 

U kunt inchecken vanaf 15.00 uur en tot 12.00 uur uit checken. 

Vroege aankomst is niet altijd mogelijk maar we zullen u graag ontvangen als de flat gereed is. Dit 
kost niets extra. 

Malaga biedt de mogelijkheid tot het bewaren van uw bagage (tegen betaling) indien uw vertrek later 
is dan onze uitcheck tijden. 

VanuitMalaga kunt u mooie dagtochten met bus, trein of taxi maken. 

Een betaalde parkeerplaats reserveren wordt aanbevolen indien u een auto wi 

 

    


