
TIPS & RÅD för boende i Estepona med omnejd
insamlade av Gurli Korsgaard 2015-2018

Notera att innehållet baseras på högst personliga erfarenheter, med reservation för ej uppdaterad fakta

TRANSPORT

HYRBIL
Spenderar man kortare perioder i Estepona är troligen hyrbil att föredra:

⦁ http://www.hellehollis.com/ Har fungerat bra för oss. Bra priser och bra service. 
⦁ http://www.brunoscar.se/ Många som använder.
⦁ https://www.rombosol.com Här kan man både hyra bil, köpa och reparera. 
⦁ https://www.espacar.com/ Bra bilar och service. Ligger vid Carrefour 

FÖRVARA BIL PÅ FLYGPLATSEN
Här kan man ställa bilen när man åker hem.
⦁ http://www.scandpark.eu/
⦁ http://www.bluecatparking.com/

EGEN BIL
Spenderar man längre perioder i Estepona är egen bil att föredra. 
Enligt uppgift är kostnaderna (2018):

⦁ Bilskatt: ca 35,0 €/år
⦁ Helförsäkring: 350 – 400 €/år
⦁ Besiktning vartannat år.
⦁ Lätt att parkera vid Malaga flygplats (ca 30,0 € för 4-5 dagar)

BUSS
Behöver man inte bil kan man ta bussen från Malaga flygplats till Marbella (ca. 45 min och
8,35 €) och sedan taxi eller buss (L-79). Finns även bussar som går direkt till Estepona men
endast ett par turer varje dag.

       Forts.
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Både Ryanair och Norwegian har shuttleservice som man kan boka via deras hemsida. Det
kostar ca 25-30 Euro/pers från flygplatsen i Malaga till centrala Estepona. Räkna med minst
2 timmar för att komma till Estepona. Bussen stannar på många ställen.

För att åka till Gibraltar kan man ta buss 240 till La Linea från Estepona. Busstationen ligger
på vägen mot Carrefour. På vänster sida om man kommer från stan. 
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