
Vertraging of kun je de locatie niet vinden? Laat het ons weten via dit telefoonnummer: 0034 650 677 063
Alleen gebruiken als je reservering online is gemaakt én bevestigd. Dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 19.00 uur.

Paseo del Parque

c/
 C

ór
do

ba

c/
 T

om
as

 H
er

ed
ia

c/
 S

an
 L

or
en

zo
Al

am
ed

a 
Co

lo
n c/ Trinidad Grund

Avd
a. d

e M
anuel A

ugustí
n H

eredia

Paseo de los Curas

c/
 L

ar
io

s

c/
 M

ol
in

a 
La

rio

Alameda Principal

c/ Vendeja

c/ Vendeja

Tourisme bureau

Fietswinkel

verhuur + tours

Plaza 
de la Marina

PLAZA POETA
ALFONSO CANALES

KATHEDRAAL

BUSSTATION
REGIONALE BUSSENTREIN/ METRO

STATION

HAVEN MALAGA / 
MUELLE UNO

PARK

MALAGA 
HISTORISCH CENTRUM

MALAGA 
HISTORISCH CENTRUM

1

2

4
3

VANUIT DE HAVEN VAN MALAGA
EN PARKING MUELLE UNO

GROTE WINKELSTRAAT

VANAF PLEIN

VANAF
TREINSTATION
‘MALAGA CENTRO ALAMEDA (LIJN C1)’

PP

Locatie fietswinkel Málaga centrum
Startpunt fietstours + ophalen huurfietsen

Startpunt fietstour
Het verzamelpunt voor fietstours is in de fietswinkel, 10 minuten voor aanvang van de tour.  
Deelname is alleen mogelijk door vooraf online te reserveren. Reserveer nu je fietstour 

Afhalen huurfietsen
Heb je een fiets gereserveerd om zelf te fietsen. Je kan de fiets afhalen op het tijdstip waarop je hebt gereserveerd. 
Fietsen huren is alleen mogelijk door vooraf je fiets online te reserveren. Reserveer nu je huurfiets  

Verblijf Malaga centrum 1  2 minuten lopen vanaf Plz. de la Marina
Verblijf je in Málaga centrum? Volg dan route 1. Je vind de fietswinkel (Bike Tours Malaga) het makkelijkste door eerst naar 
Plaza de la Marina te lopen. Hier staat het toeristenbureau. Vanaf daar sta je in 2 minuten bij de fietswinkel. Loop, met je 
gezicht richting de zee, rechtsaf achter het toeristenbureau langs. Volg het aflopende pad richting het parkje. Rechts van dit 
parkje zie je de fietswinkel.

Haven: met de auto - Parking Muelle Uno 2  ongeveer 8 minuten lopen
Kom je met de auto naar Málaga? Parkeren is het makkelijkste in de haven in parking Muelle Uno. Deze overdekte en 
beveiligde parkeergarage heeft 3 ingangen: Paseo de los Curas, Paseo de la Farola aan Plaza de la Farola. Volg na het 
parkeren route 2. Wandel over de promenade onder de opvallende witte overkapping richting het centrum. Loop na de 
overkapping nog even rechtdoor en steek over bij het tweede zebrapad. Ga na het zebrapad links richting het parkje. Je ziet 
hier naast het hotel de fietswinkel.  
Met een cruiseschip aangekomen in Málaga? Volg bovenstaande route.

Met de trein 3  ongeveer 6 minuten lopen
Kom je met de trein lijn C1? Volg dan route 3. Stap uit bij het laatste station ‘Málaga Alameda Centro’. Bij het uitstappen 
rechtsaf. Volg het perron en loop na de trap en de poortjes door de voetgangerstunnel. Eenmaal boven ga je linksom/  
180 graden. In de tegengestelde richting van hoe je met de roltrap boven bent gekomen. Ga bij de eerste kruising linksaf de 
straat ‘calle Linaje’ in. Blijf alsmaar rechtdoor lopen. De straat gaat over in ‘calle Vendeja’. Na een aantal kruisingen zie je aan 
het einde een klein parkje. Aan je linkerhand zie je de fietswinkel.

Met de bus 4  1 minuut lopen
Kom je met een regionale bus? Stap dan uit bij het bustation in het centrum. Dit ligt voor de haven, ‘Estación Heredia’.
Aan de overkant van de weg zie je een parkje. Steek de weg over naar de fietswinkel.

Adres:  Plaza Poeta Alfonso Canales 4  
  29001 Málaga, Spanje
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https://www.beleefmalaga.nl/reserveren-city/
https://www.beleefmalaga.nl/reserveren-fietsen-huren-in-malaga/

