
Lisätietoja Aurinkorannikon opintopäiville osallistujille  

 

Aurinkorannikko on upea matkakohde  

 

Aurinkorannikoksi kutsutaan Espanjan etelärannikkoa, joka on nimensäkin 
mukaisesti ilmastoltaan aurinkoinen ja lämmin. Rannikkoa kutsutaan myös nimellä 
Costa del Sol tai Costa del Golf. Rannikolla sijaitsee mm. opintopäiviemme 
pitopaikka Fuengirolan kaupunki, joka rajoittuu etelässä Välimereen. Rantaviivaa on 
noin 8 km ja sitä myötäilee jalankulkijoiden suosima kävelykatu Paseo Maritimo. 
Pohjoisessa hienon maiseman ja ulkoilumaastot tarjoavat vuoret. 

 

https://goo.gl/maps/BMS6NkRLN3oJMiZr8 

 

Fuengirolan kaupungin itäpäässä sijaitsee Los Boliches-kaupunginosa, jossa asuu 
runsaasti suomalaisia. Siellä on suomalaisten suosimia kohtaamispaikkoja kuten 
seurakuntokoti, Sofia kansanopisto sekä kampaamoita ja kahviloita. Los Bolichesin 
lähellä sijaitsee Los Pacosin kaupunginosa, joka on tunnettu suomalaisten 
urheilijoiden harjoittelupaikkana 1970 luvulla.  Täällä sijaitsee 
tutustumiskohteenamme oleva suomalainen peruskoulu ja lukio.    

 

Miten matkustan Suomesta Aurinkorannikolle 

*Lähin lentokenttä Malagan kenttä sijaitsee noin 30 km Fuengirolasta. Sinne on 
suoria lentoja Helsingistä  

(Finnair, Norwegian, Air Baltic). 

*Kentältä on junayhteys Fuengirolan keskustaan (Juna liikennöi aikavälillä 5.32–
23.42). Tämän ajan ulkopuolella kentältä löytyy taksipalvelut (n. 40€). 

 

Missä voin asua Fuengirolassa 

* Opintopäivien toiminnot ovat pääsääntöisesti Fuengirolan Los Bolichesin- 
kaupunginosassa. 

* Lähellä sijaitsevia hotelleja ovat mm. Ilunion (www.ilunionfuengirola.com), 
Monarque hotel, Fuengirola Park (monarquehotels.com), Hostal Reye Sol 
(www.hotelreyesol.com).  

 



Mitä nähtävyyksiä Aurinkorannikolla on, jos tulen koko viikoksi esim. perheeni 
kanssa 

Fuengirolassa ja sen lähiympäristössä löydät lukuisia tutustumiskohteita, ks 
www.turismo.fuengirola.es   esimerkiksi nämä: 

*Eläinpuisto Bioparc Fuengirola www.bioparcfuengirola.es 

*Benalmadenan delfinaario https://www.selwomarina.es/en 

 

Mielenkiintoinen tutustumiskohde on puolen tunnin bussimatkan tai reippaan 
patikoinnon päätteksi ylhäällä vuorten rinteellä sijaitseva valkoinen kylä Mijas (10 
km). Omatoimisesti bussilla/junalla voit matkustaa myös Malagaan (n. 30 km) tai 
Marbellaan (n. 20 km). Nämä kaupungit tarjoavat runsaasti nähtävää ja koettavaa 
(vanha keskusta, lukuisia museoita, historiallisia kohteita)  

 

Täältä löydät lisätietoja Costa del Solin upeista nähtävyyksistä ja mahdollisuuksista: 

https://www.visitcostadelsol.com/things-to-do/fuengirola-p9691 

 

Suomalainen matkatoimisto Meriatur järjestää useita päivän mittaisia retkiä 1-1.5 
tunnin bussimatkan päähän mielenkiintoisiin kohteisiin mm. Caminito del Rey 
(tiistaisin) El Torcal ja Antequera (keskiviikkoisin). Meriaturin kotisivuilta 
(Meriatur.com) löydät lisätietoja retkistä. 

Joitakin liikunnaopettajapäiville tulijaa voi kiinnostaa myös lepoloma Nerjan ja 
Frigilianan välisessä laaksossa joogahetkien - ja vaellusretkien parissa 14.-
18.10,  tunnin ajomatkan päässä Fuengirolasta.  

https://fb.me/e/3ntCbDmz9 

 

Olet lämpimästi tervetullut aktiivilomalle Aurinkorannikolle! 

 

 

 


