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Puebla Aida 13 E 
 
Vägbeskrivning Följ väg N340 mot Cadiz. Efter 2 km sväng av höger mot Benalmadena 
från Malaga flyg-  och Algeciras. Följ därefter motorväg N340 i ca 15 km. Sväng av N340 
plats Costa (ej betalmotorväg) mot Fuengirola, Marbella och Algeciras. Efter 

ca 5 km ta av mot Fuengirola, Coin och Cambio de sentido, just efter Ni 
passerat under bron Las Lagunas-Mijas Costa. 

Efter avfarten kommer Ni till en rondell. Håll höger mot Coin, Hotel Byblos, Puebla Aida. Kör upp  
mot bergen. Efter ca 3 km sväng av höger mot Golfbanan och till Hotel Byblos och Puebla Aida. Följ 
vägen i ca 2 km genom en rondell (rakt fram) och ytterligare 600 m (slingrande väg uppför). Stor 
skylt PUEBLA AIDA. Där finns dessutom en orienteringstavla över området och Ni finner hus nr  
13E. Puebla Aida ligger nära Hotel Byblos och Mijas Golf (ca 800m uppför) 
 
När du kommer upp till Puebla Aida så står det en stor skylt med namnet på. Där svänger du höger. 
Kör cirka 100 m uppför gatan där den delar sig, nu är du framme. Det finns en litet torg på vänster sida 
och där går du uppför trapporna och tar sedan höger uppför en trappa. Till höger ligger 13E och till 
vänster går trappan upp till poolen. 
 
Nycklar Nycklar skickas eller hämtas hos Patricia, som bor i området. Hennes 

telefonnummer är +34 952 46 19 68 eller mobil +34 607 906 679. Mail: 
patimierdiaz@gmail.com 

 
Ankomst Vid ankomst uppskattar vi om Ni informerar det lokala kontoret (Communidad) 

att Ni bor i huset. Det ligger vid slutet av husrad 9 och har öppet 9-13. De har 
uppsikt över området och det minskar risken för stölder och liknande.  
Huvudströmbrytaren är bakom dörren. Varmvattenberedaren slår Ni på med 
knappen till vänster på väggen i förrådet under trappan. 

  
Pool I huset hänger en poolnyckel som ger tillträde till alla poolområden i Puebla 

Aida. Obs det finns bara en nyckel som ej kan kopieras. 
 
Lokala regler Sopor slängs i soprummet precis vid infarten till Puebla Aida. Det är inte tillåtet 

att hänga tvätt, handdukar eller badkläder på tork utomhus. Rökning inomhus och 
vi föreslår att man utnyttjar terrassen. 
 

Taxi/hyrbil Taxi från flygplatsen tar 15-20 min och kostar EUR 40-45. Telefon till lokal taxi 
952 478 288 eller 952 476 593. Hyrbil kan hyras hos Zentih Car. Telefon 
+34 952 285477 eller fax +34 952 284234. 

 
Städning Den tar vår house keeper Patrica hand om när Ni åker. Lämna den på golvet och 

lägg €60 på matsalsbordet. Lakan, örngott och handdukar finns i huset. När ni 
lämnar huset vänligen fäll ned alla jalusier och vit innergardin för att skydda mot 
solen. Lämna ingen mat kvar i köket eller i kylen. 

 
Golfbanor  Vår egen golfbana heter Mijas Golf och har två banor, Los Olivos och Los Lagos. 

Telefonnummer dit är +34 952 476843 eller fax +34 952 467943. 
 
Restauranger Golfrestaurangen på Mijas är ett utmärkt lunchställe på nära håll. Precis utanför 

golfområdet ligger en enkel men trevlig ”venta”, La Morena, där det brukar vara 
mycket folk på kvällarna. Nere i Fuengirola finns mängder av restauranger av alla 
sorter och för en stämningsfull kväll rekommenderar vi att man åker till hamnen i 
Benalmadena. 


