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Het gebied

Ten westen gelegen en slechts 10 kilometer van de glitter en glamour van Marbella, hier is het

schilderachtige stadje San Pedro in toenemende mate populair bij buitenlandse inwoners en

vakantiegangers in de afgelopen jaren. Gelukkig, heeft het veel van zijn typisch Spaanse flair en kleine

stad karakter behouden. Het is een echte weerspiegeling van wonen aan de Spaanse kust.

Een oude agrarische gemeenschap ooit beroemd voor suikerriet, vandaag een verfrissend ongerepte

pueblo dat de achtergrond van de majestueuze Sierra de Ronda gebergte kenmerkt. Slechts 10 minuten

met de auto van de stijlvolle restaurants en exclusieve winkels van Puerto Banus, de stad biedt een

verfrissend alternatief met geplaveide zijstraten , charmante oude stad met lokale winkels en gezellige

cafés. Nauw gebreide witte huisjes langs de smalle straatjes die leiden tot de belangrijkste centrale plein

dat uitkijkt op een gemeenschap kerk, San Pedro is een compacte en relaxte omgeving perfect voor

bewoners met een rustige dag tot dag routine.

De stad biedt goed geprijsde supermarkten, leuke kleine winkeltjes, een drive in McDonalds, een 24-uurs

apotheek, een International College en een A & E afdeling. San Pedro heeft onlangs ook een nieuwe

Mekka, voor een heerlijk diner met de vele lokale en internationale restaurants langs de straten van de

oude stad en biedt een selectie van uitstekende gerechten voor lokale bewoners en vakantiegangers.

Net buiten San Pedro vindt u de modieuze wijk Guadalmina, gesplitst in het strand kant (Guadalmina Baja)

en de berghelling (Guadalmina Alta). Het gebied is het startpunt van de New Golden Mile, bekend om

haar prestigieuze golfbanen, country clubs, vijfsterrenhotels en ongerepte stranden.

Te Doen

Met uitzicht op de belangrijkste kustweg, is San Pedro een zeer korte reis van de drukke aangrenzende

gebieden van Puerto Banus en Marbella. Echter, onderging San Pedro een verbluffende transformatie in

de afgelopen jaren en biedt nu een scala aan lokale voorzieningen. Deze zijn erg veel op een lijn met die

van de meer beroemde buren, vandaar ook zijn populariteit onder de buitenlandse kopers.

San Pedro de schilderachtige straatjes van de oude stad zijn bekleed met een groot aantal lokale en

internationale restaurants en bars die expat vriendelijk zijn. Maar een groot deel van de charme van de

Spaanse cultuur die minder aanwezig is in andere regio's langs de Costa del Sol is toch te behouden. Avond

feestvierders kunnen de verscheidenheid van bodega’s, discotheken en lokale salsa bars verkennen tot in

de vroege uren van de ochtend en krijgen een echte smaak van Spanje en zijn kleurrijke inwoners. De

Plaza de Iglesia biedt ook tal van gratis open - air concerten, die plaatsvinden op verschillende tijdstippen

gedurende het hele jaar.

De stranden van San Pedro hebben ook verschillende activiteiten, waaronder jetskiën, waterskiën en

wake boarden. Een grote watersport faciliteit kan ook gevonden worden in het Parque de las Medranas.
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Het onlangs geopende Boulevard biedt vele activiteiten voor kinderen en is nu al populair onder de

bewoners. Er zijn tal van restaurants en bars langs het nieuwe park om van een koel biertje of een glas

wijn te genieten.

Puerto Banus ligt op slechts 5 minuten vandaan: de beroemde haven bekend om zijn trendy winkels en

restaurants. U vindt er ook een van de grootste en beste El Corte Ingles warenhuizen in Puerto Banus!

San Pedro is ook een perfecte plek voor de golfspeler, er zijn een aantal fantastische golfbanen met een

straal van 10 km, waaronder: Los Flamingos, La Quinta, Los Arqueros, Los Naranjos en Atalaya Golf .

Infrastructuur

San Pedro heeft directe toegang tot de belangrijkste kustweg, de N340 die aansluit op alle belangrijke

gebieden van de Costa del Sol.

San Pedro is ook slechts 10 minuten van Marbella, met gemakkelijk toegang tot de belangrijkste bus

terminal. Er zijn een paar bushaltes in San Pedro en de bussen rijden regelmatig.

Van Málaga luchthaven en het treinstation die de Costa del Sol met de rest van de wereld verbind is maar

een uur rijden.

Taxi service in Spanje is redelijk goedkoop en in het bijzonder aan te bevelen voor een avondje uit in

Marbella of Puerto Banus. U vindt taxistandplaatsen rond het centrum van de stad.

Gezondheidszorg

Er zijn een aantal particuliere klinieken in San Pedro zelf, maar ook in zeer goede staat ziekenhuizen in de

buurt. Als een inwoner van Spanje zal je volledige toegang hebben tot gratis gezondheidszorg door de

National Insurance System. De volksgezondheid faciliteiten in Spanje zijn fantastisch met het personeel,

meestal spreken ze Engels anders is er vrije vertalingen diensten beschikbaar.

Als je niet een Spaanse Resident bent, kunt u zich aanmelden voor de Europese ziekteverzekeringskaart,

deze zijn beschikbaar voor alle Europese burgers. Dit geeft je toegang tot gezondheidszorg zonder dat je

in Spanje verblijft.

Er zijn ook een aantal particuliere zorgverzekeraars die zorg tegen redelijke prijzen aanbieden, waaronder

Mapfre, Cesar en Sanitas.

Onderwijs

Een van de eerste dingen die je zal merken van het leven in Spanje is de liefde en zorg die Spaanse

inwoners besteden aan hun kinderen. Onderwijs is een zeer belangrijke factor en wordt bewezen door

het toenemende aantal van de staat en particuliere scholen.

U kunt een aantal zeer goede openbare scholen evenals Spaanse en internationale particuliere scholen

en universiteiten vinden in San Pedro, inclusief Laude San Pedro, Saint George's. U vindt er ook een groot

aantal internationale scholen in de omgeving van Marbella en Nueva Andalucia te vinden.


