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Info, Tips och Trix för vistelsen
Parkering
Rakt utanför huset längs vägen eller i p-fickorna
Vatten/ El
Vatten startas på utsidan genom att kranen innan entrédörren vrids i rörets längsriktning. El sätts på
strax innanför entrédörren på höger sida, innanför den vita luckan. Enbart huvudsäkringen längst till
höger behöver sättas på.
Nycklar
Om ni fått nycklar med er hemifrån, lägg undan dom i väskan och lås med dom när ni lämnar så att
dom följer med hem igen. Om ni skulle låsa er ute så finns en komplett nyckeluppsättning i
kodboxen utanför dörren , se bara till att den finns där igen när ni lämnar Nerja.. Notera att man inte
kan öppna utifrån om man glömt nycklar i insidan på entrédörren utan då får man gå via terassen för
att komma in. Två stycken hela nyckelset finns i garderoben innanför entrédörren, samt nycklar till
förrådet, sovrummet under terassen extralåset på altangrinden mm
Kassaskåp
Hittar du i den lilla garderoben i hallen. Slå kod samt A eller B och vrid på vredet.
Dryck och förbrukningsartiklar
I förrådet finns vatten, öl och någon sötdricka, Det finns vin i vinstället. Kaffe och te i skafferiet.
Dessutom skall det finnas toapapper, hushållspapper och diskmedel för att klara ankomsten.
Tacksamt att slippa tänka på det direkt när man kommer så se till att förrådet är intakt för nästa
ankommande när ni lämnar.
Handdukar/ Sängkläder
I sovrummets garderob finns plastlådor med sängkläder och lakan. I respektive säng och bäddsoffan
finns täcken och kuddar. Duschhanddukar och små handdukar finns på hyllan i toaletten.
Kylskåp/ Frys
Det finns en kyl med frysfack samt ett extra kylskåp med frysdel i förrådet under terassen. Viktigt att
dom frostas av innan ni har lämnat så att ni kan hälla av vattnet efterhand. Finns kylväskor för
förvaring av eventuell mat under tiden alternativt växla mellan kylskåpet i lägenheten/ förrådet.
Glöm inte att se till att kylskåpsdörrarna står på glänt när ni åker. (finns dörrkilar)
Ugn
Ugnsluckan öppnas helt genom att man efter öppnandet drar luckan mot sig.
Vatten
Nerja har bra vatten och många väljer att dricka det som det är. Vi har dock valt att montera på ett
kolfilter som aktiveras genom att man vrider det grå vredet ett halvt varv. Vi har även införskaffat en
Brita Kanna som man lägger i ett filter i, för längre vistelse kan det vara ett alternativ då ett filter
håller ca 1 månad och kostar 7,5 Euro, köps på El Rogelio , Calle Pintada 38.
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Köksmaskiner mm
Hittar du ovanför diskbänken eller på hyllan utanför toaletten.
Hårfön och locktång finns i toalettskåpet.
Värme
OBS golvvärmen får absolut inte användas ! (tofflor hänger på väggen vid behov)
I vardagsrummet och sovrummet finns luftvärmepump installerad. Dessa skall användas då det
behövs värme. För att få värme i toalett och dusch så lämna dörren in till toaletten öppen så blir det
en behaglig temperatur där. Om man önskar varmare när man skall duscha så finns det en väggfläkt
som snabbt ger extra värme. Starta den så sätts den automatiskt på timer 30 minuter och den ger
snabbt kraftig värme. I sovrummet under terassen finns även här en väggfläkt som har såväl
kontinuerlig som timerstyrd funktion. Den har även termostatstyrd funktion så sätt önskad
temperatur under natten vid behov.
Notera att i hyran ingår normalförbrukning av El motsvarande 10 kwh / dag och så ställ in värmen på
lämplig nivå och håll dörrar och fönster stängda för att hålla värmen inomhus och era kostnader
nere. ( Som riktvärde så har vi under januari månad haft ca 6-10 kwh extra förbrukning för värme
som då stått på 20 grader i vardagsrum & 18 gr i sovrum mellan kl 19-09 , ca pris per kwh är 2.30 sek)
Aircondition A/C
I sovrum och vardagsrum finns luftvärmepump med AC installerad. Tänk på att El är dyrt även i
Spanien så använd den med förnuft och se till att fönster och dörrar är stängda till rummet ni vill
sänka temperaturen i. Generellt så bör det räcka med att köra AC någon timme innan sänggående i
sovrummet . I vardagsrummet enbart om någon har för avsikt att sova där. Notera att i hyran ingår
normalförbrukning av El motsvarande 10 kwh /dag (hur förbrukningen påverkas av AC har vi ännu
ingen kontroll på men utanför entren sitter elmätaren och ca pris per kwh är 2.30 sek)
Fläktar
Under sommarperioden finns en stor golvfläkt att tillgå för sovrummet och en stor bordsfläkt till
sovrummet under terassen om man vill spara ström och slippa använda AC.
Tv/ Apple TV
Kontrollerna för Tv och Apple tv ligger på en av bokhyllorna. Ca 65 kanaler varav 4 svenska, dock ej
ovanligt att tv 4 strular och försvinner vilket man inte kan påverka.
Internet
Trådlöst internet finns och nätverket heter ”robles 02” , lösen är tobe2006
Skrivare
I lägenheten finns en trådlös skrivare som ni kan skriva ut boardingkort med. Gå in på WIFI på er
enhet och välj ”Direct-80-HP Deskjet3700” , lösen är: 12345678.
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Roxcore Högtalare
Om man önskar streama musik/nyheter eller liknande så kan man genom att ladda ner ”Roxcore
Stream App” ansluta till högtalaren på hyllan bredvid altandörren. Starta högtalaren och om du
anslutit till vårt nätverk så kan du nu starta appen och hitta högtalaren och därefter streama önskad
musik till den och styra volymen via din app.
Matbord, utfällbart
Står under Tv:n, 4 extra stolar finns bakom gardinen till höger och ytterligare 2 finns i förrådet under
terassen. Bordet kan användas på altanen men ta in det under natten då det ofta är väldigt fuktigt på
natten , vilket kan skada bordet.
Utemöbler
Dynor till utemöblerna och parasoll till den yttre terassen hittar ni i förrådet under terassen. Om
solen blir för besvärande på den inre terassen så finns det en markis. Tänk på att vindförhållandena
kan ändras under dagen så lämna inte markisen ute när ni lämnar lägenheten.
Tvättmaskin
Finns i förrådet under terassen. Sätt på vattnet och sätt i elkontakten. Maskinen startas genom att
vrida ett snäpp till höger. Temperatur väljs med knappen i raden under, längst till vänster. Aktivera
genom att trycka på den blinkande knappen längs ner till höger. Efter tvätt stäng vattnet.
Torkställ
Hänger på vänster sida om terassdörren på utsidan.
Barnsäng/ Sulky
Finns i förrådet under terassen. Extra madrass till barnsängen finns också där samt sängkläder till
barnsäng.
Grilla
Är tillåtet men för omgivningens skull sköt det så att grannarna inte störs. Grill finns i förrådet och
givetvis så skall den vara rengjord och fin när nästa gäst anländer.
Strandhanddukar och Strandleksaker
Finns i hyllorna i förrådet och det finns även en solsäng och en brassestol . I stor plastlåda finns
strandtennis set, badmadrass, barnpool och lite strandleksaker. På väggen hänger 2 parasoll.
Sport & Aktivitetsprylar
Bouleset , Snorkelset, bodysurf platta och 2 paddeltennis rack finns i förrådet (ej för strandtennis !)
SUP paddelboard
Finns också förrådet att låna. Brädan riggas genom att man sätter på fenorna och därefter viker ut
brädan. Innan man påbörjar uppblåsningen så trycker man ner ventilen försiktigt och vrider ett kvarts
varv vilken innebär att den stängs. Använd den stora pumpen med manometer och blås upp den till
15 PSI… observera att det är max den får blåsas till !! Brädan skall klara en användarvikt på 115 kg.
Får absolut inte ligga eller gå på den på stranden utan ställ den på kant och stötta med paddeln.
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Paddeln kan anpassas till 2 olika längder. Efter användande så måste SUP boarden den spolas av, på
stranden eller uppe vid huset. Luften töms genom att man trycker ner ventilen och vrider den
försiktigt ett kvarts varv. Ta av fenorna och vik därefter ihop den igen.
Poolen
Ligger som ni säkert sett granne med fastigheten och entrén är strax utanför vår övre entré. Poolen
vaktas enligt spansk lag av en badvakt och hans ord är lag. För entré in i området krävs poolkortet
som hänger på anslagstavlan.
Vi vill att ni respekterar de regler som gäller oavsett vad ni tycker om dom. Detta för att slippa
obehag och för att slippa att bli portade från poolen. Poolen är byggd med en grund del med en
trapp som sakta sluttar ner mot en djupare del i den högra delen av poolen. Den lämpar sig alldeles
utmärkt även för små barn. Poolen har öppet mellan 11.00-19.30 under perioden 1 maj till 31
oktober. Under tider som poolen är stängt är det absolut inte tillåtet att vistas där.
Gallergrindar
En förutsättning för att försäkringen skall gälla är att gallergrindarna är låsta när inbrottet sker. Var
därför noga med att låsa dörrar och gallergrindar när ni lämnar huset. En granne hade besök i huset
medan han satt och kikade på TV i rummet bredvid och hade dörrar öppna .. rätt fräcka ☺
Avresa
För vissa så är avresan extremt tidigt vilket innebär att viss tvätt såsom sängkläder och handdukar
inte tvättats. Dessa placeras då i tvättkorgen och ställs vid dörren till terassen. Ankomande som är
längre tid ombeds då tvätta detta och vika ihop och lägga in så att det alltid finns rena uppsättningar
för de som anländer. Om man hinner tvätta så skall det givetvis göras och tvätten kan då hängas och
torkstället placeras innanför terassdörren om inte tvätten hinner torka.
Städning
För städning finns avsedd utrustning såsom dammsugare och svabbar nere i förrådet under terassen.
Sopor
Slängs i avsedda behållare i ”basuran”. Denna ligger upp till vänster när Calle los Robles tar slut.
Bakom huset med postlådorna. Se karta..
Rökning
Är givetvis inte tillåtet inne i huset utan endast ute på terasserna. I fönsteröppningen finns en
askkopp, så slipper de få planteringar vi har, besökas av fimpar och aska.
Husdjur
Vi tillåter tyvärr inga husdjur i lägenheten !

Vi hoppas att all utrustning och övriga leksaker skapar extra glädje och förenklar er vistelse i
underbara Nerja. Handskas varsamt med sakerna och meddela om något går sönder. Om saker går
sönder på grund av ovarsamhet eller olyckshändelse så förväntar vi oss att man ersätter det som
gått sönder.
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Allmänna tips
Om du kommer sent på kvällen eller på en söndag och allt är stängt så finns det numera ett
varuautomat ställe som heter pica & pica och som har öppet dygnet runt. Adress: Calle Jaén,
Edif. Romero Local 3 (inte långt från Supersol nere i stan)

Handla Mat
Nere vid stora vägen (N-342) finns 2 stora Supermercados ( Supersol och Mercadona) som har allt
man troligen behöver inom mat, dryck mm. Det finns ett par mindre butiker på närmare håll se
kartan nedan. Supersol och Mercadona hittar ni på Internet där öppettider finns angivna. Notera att
Söndagar har Mercadona stängt och för Supersol är det öppet kortare tid under dagen. På söndagar
så håller Covira öppet hela dagen och ligger på Almirante Ferrandiz nere i stan (Post gatan)
Marknaden
Varje tisdag är det en stor marknad i Nerja ca 8-900 meter ifrån huset. Marknaden drar igång vid 10
och avslutas framåt kl 14. Här finns allt och lite till och är ett populärt besöksmål. Tänk på att ha koll
på era värdesaker… se karta.
Nerja Centrum
Ner till centrum tar det ca 25 minuter till fots medan promenad tillbaka tar ca 45 minuter pga av alla
backar. Buss tar ca 15 minuter och Bil ca 10 minuter. Parkering brukar alltid finnas i det centralt
belägna parkeringshuset mot kostnad. På gatorna parkerar man gratis men platserna är få och se till
att ni parkerar lagligt då annars ”klump” på hjulet alternativt bortbogsering snabbt påverkar
reskassan. Taxi från centrum upp till huset ligger på ca 7-8 Euro. Nerja centrum är mestadels bilfria
trevliga gågator med massor av restauranger, butiker och Caféer. Det mesta utmynnar nere vid
”Balcon de Europa” som vackert sträcker sig ut mot medelhavet.
Parkering på stan
Bilen ner till stan kan innebära svårigheter med parkering. Det finns två stora betalparkeringar i form
av ett P-hus (kartan nr:1) samt ett P-fält (kartan nr:2). Utöver det finns en stor grusplan som det
oftast är fri parkering på, vissa tider kan man dock få betala 1 Euro, är en bit att promenera ner till
centrum (kartan nr:3). Parkering kan också ske längs vägarna där det är tillåtet och där är det inte
heller några avgifter.
Restauranger
Nerja har ca 330 restauranger och de flesta av dom serverar god mat. Noterar några som vi besöker
och som har god mat och trevlig personal. Högsäsong kan det underlätta att reservera bord.
Maria Bonita (hela menyn god, mycket mat och bra priser) (Nr: 4)
Restaurant Sevillano (trevlig takterass, god fisk och kött) (Nr:5)
Goa Town (Indisk mat) (Nr:6)
Pinocchio (Italiensk) (Nr:7)
Portofino ( Italiensk, mycket god pizza) (Nr:8)
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Meson Antonio ( fantastiskt goda kötträtter) (Nr:9)
Biznaga (tapas till mycket bra pris och härligt läge bredvid kyrkan) (Nr:10)
Ayo (burriana stranden, restaurang med fantastiskt god mat där paellan är unik) (Nr:11)
Copa Vino , Trevlig restaurang för Gourmander och Vin intresserade. (Förbi Nr:7 på höger sida)

Badstränder
Stranden

Nerja har ett flertal stränder och den största är ”Burriana” som lätt nås med bil som tar ca 5-10
minuter. Vill man gå tar det ca 20 minuter och med bussen som går ca 80 meter nedanför huset tar
det a 10 minuter och kostnaden för resa med buss är ca 1 euro enligt uppgift.
Playa Burriana
Den största stranden och den populäraste i direkt anslutning till Nerja och mindre än 10 minuter från
vårt radhus. Problem med parkering under högsäsong om man inte är där tidigt . Stort utbud av
restauranger och har uthyrning av diverse vattenaktiviteter
Playa Playazo
Lång strand mellan Nerja och Marina del Nerja. Perfekt på lördagar och söndagar då Burriana är
överbefolkad. Gott om parkering nära stranden.
Playa Maro
Vacker liten strand i grannbyn Maro , som också kräver tidig ankomst då man annars får gå långt.
Liten strand med restaurang och underbart vatten att snorkla i.
Playa Canuelo
Ligger öster om Nerja, ca 13 km längs N-340. Kommer till en rondell skyltad Playa Canuelo. Parkering
för bilen och sen åker man buss ca 2 km ner till stranden. Finns restaurang men inga duschar. Bussen
kostar 2 Euro per person t/r.
Utöver dessa finns flera små stränder i Nerja och längs kusten åt båda håll..

Utflyktsmål (mer info på vår hemsida www.nerjalagenhet.se)
Frigliana
Trevlig bergsby strax utanför Nerja med en panorama restaurang med fantastisk utsikt)
Alhambra- Granada
Moriskt tempel och trädgårdar. Kräver förbokning
Camonito del Rey
Vandra på gångbro längs bergets sida, högt men fantastisk utsikt. Förbokas och kostar ca 20 euro
men skall vara en fantastisk upplevelse..
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Rio Chillar
Startar ca 1 km från lägenheten. Vandra i flodfåran, som den första delen är torrlagd. Vandra upp till
”Lagunen”. Medtag dryck och något att tugga på… varmt.
Torrox
Lång strandpromenad med restauranger och lekplats för barnen. Även en fantastisk strand att
besöka på dagtid. Långgrund och rolig att surfa med bodyboard på…
Torre del Mar
El Ingenio

Köpcentrum med olika affärer, inte minst klädaffärer…

Aqua Velis Vattenpark / Vattenland med rutschkanor och bassänger för den vågade.

Malaga
Här hittar du det mesta som storstaden kan erbjuda och den gamla delen är trevlig med gågator,
kafeer , restauranger och affärer.

Finns mycket mer runt omkring såsom Alhamas varma källor, Trevelez med tillverkning av Jamon
Serrano skinkan, Competa med vingårdar. Puerto Banus marina med fantastiska båtar, Gibraltar
osv….

Något oklart eller ytterligare tips kontakta oss:
Tony: 0707548040 ; tony@medicalfitness.se Elisabeth: 0709721960 ; elisabeth@medicalfitness.se

Ha en fantastisk tid i Nerja !
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