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Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

WWW.SPANIAGUIDEN.NO
Ford Ka4
Kia Picanto

GRUPPE A: 3 DØRER
€108 7 dager
€199 14 dager
€410 30 dager

GRUPPE A1: 3 DØRER
€114 7 dager
€212 14 dager
€433 30 dager

Ford Fiesta
Nissan Micra
Seat Ibiza

GRUPPE B: 5 DØRER
€117 7 dager
€229 14 dager
€447 30 dager

Ford Fiesta
VW Polo
Peugeot 207

GRUPPE C: 5 DØRER
€138 7 dager
€270 14 dager
€524 30 dager

Ford Focus
VW Golf
Kia Creed

GRUPPE F2/F3:
€156 7 dager
€304 14 dager
€594 30 dager

NYHETER OG REPORTASJER

RATIS!

UTGAVE 113

2.200 millioner euro på spill!
Lørdag den 22. desember er det loddtrekning av Spanias store julelotteri, El Gordo. El
Gordo, som på godt norsk rett og slett betyr
”tjukkingen”, er det største lotteriet i Spania,
og antakelig også på verdensbasis. Det er
førstepremien som får tittelen ”El Gordo”,
og denne har en verdi på 3 millioner euro.

T

att i betraktning at salget
av
loddene
starter
allerede de første ukene i
juli, er det kanskje ikke så rart at
det er det mest solgte lotteriet.
Julelotteriets opphav går så
langt tilbake som til 1812, og
måten det hele foregår på, er
svært tradisjonell.

STASJONSVOGN

Ford Focus

DIESEL
ELLER
BENSIN

GRUPPE F4: 5 DØRER
€162 7 dager
€315 14 dager
€615 30 dager

Ford CMAX
VW Touran

Prisen er pr uke vinteren 07/08 inkludert
ALLE kostnader. Henting ved kontor inne på
flyplassen. Fri km, forsikring & veihjelp inkludert. Alle bilene har AC, radio & cd.
Se baksiden for mere informasjon!

NTI
PRISGARA

LYKKEBARNA
Selve loddtrekningen finner

En tredjedel av PP ordførerne
har vært anmeldt for korrupsjon

E

n av tre PP ordførere i
Murciaprovinsen har saker
utestående med rettsvesenet.
Rettere sagt har 10 av 32 PP ordførere i provinsen vært anmeldt for
korrupsjon. Samtlige anmeldelser
dreier seg rundt uregelmessigheter i
forbindelse med urbaniseringsprosjekter eller miljøkriminalitet.
Murciaprovinsens president Ramon
Luis Valcarcel (PP), sier at partiet
hans nå skal gå seg selv i sømmene.

sted i Madrid. Man har to urner,
en for numre og en litt mindre
for premier. Hvert år får barn fra
den katolske skolen San
Ildefonso i oppgave å annonsere
numrene og premiene.
Denne barneskolen er et av de
eldste utdanningssentrene i
Madrid, og i over 500 år har den
tatt seg av foreldreløse og husløse, gitt dem tak over hodet,
utdanning og bosted.

Spanske juletradisjoner
Spanske juletradisjoner kan fortone seg noe "annerledes" enn
våre egne, både i matveien og
måten julen feires på.

å feire julen i desember eller i
med “Reyes” i januar er fritt
valg. Ofte blir det: "ja, takk,
begge deler!".

Verdens største julelotteri den
22. desember er selve innspurten
til julefeiringen. Hva julematen
gjelder så er den høyst variabel,
men kjempereker, Turrón og
Polvorones ser ut til å være standard i de fleste spanske hjem
denne kvelden. Om man ønsker

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

SPANIAPOSTEN

Kåret til “Beste privatsykehus”
i Valencia regionen 2004

MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?
Med 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave er
Spaniaposten et unikt verktøy for bedrifter som jobber mot det
skandinaviske markedet. Vil du prøve oss ? Kontakt Tove
direkte på tlf: 691 523 870 eller epost tove@spaniaposten.no

Programa hospitales TOP 20 - Tredje premie “Beste spanske privatsykehus”

Våre klinikker:

INSTITUTT

FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIOVASKULÆRT

20 år for din helse

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tel. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com

Balcon de Altea - noe av det beste på spanskekysten!
Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra Alicante
flyplass. Korresponderer med alle norske
flyvninger. Forbehold om antall påmeldte!

Kvalitets leiligheter til leie
Havutsikt - Fredelig
Like ved gamlebyen
Internett og norsk TV
Besøk vår hjemmeside for informasjon: www.tebina.no
Kontakt oss: Tebina AS, 5155 Bergen. Email: guro@tebina.no
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SPANIAPOSTEN

Leder

Hvor dumme tror dem at vi er?

KONTAKT / CONTACTO
Epost:
red@spaniaposten.no
Web:
www.spaniaposten.no
Tlf:
+34 966 882 561
Fax:
+34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870

Så sitter jeg har da på Alicante flyplass, El Altet, og
forbanner denne plastikkgaffelen det knapt går an
å spise med, jeg har allerede knekt den første og er
nå på gaffel nummer to. Jeg på flyplassområdets
mest fjonge ”restaurant” og blir altså servert med
plastikkbestikk ala pølseboden på hjørnet. Så slår
det meg, dette er vel et av disse ”sikkerhetstiltakene” dem har funnet på i frykt for en gjeng
skjeggete terrorister i sandaler og kjortel skulle
finne på å forsøke å kapre et fly utstyrt med kniv og
gaffel.

POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL
SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)
KONTOR / OFICINA
Åpent Man-Tor 09.30 - 14.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)
Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca + Internett
Deposito legal: A-155-2002
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD
Epost:
salg@spaniaposten.no
Direkte tlf: 691 523 870
ABONNEMENT / SUSCRIPTORES
Avisen kommer ut hver 14. dag med
unntak av ferier, pris pr år:
Norge:
495 NOK pr år
Spania:
39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

Joda, det går sikkert an å skade noen med en
spisekniv i metall om man kvesser den riktig så
godt. Men ordentlig tallerken kan de altså gi meg.
Hva om jeg stikker den nedi håndbagasjen, knuser
den til det blir noen riktig fine skår av det hele, surrer litt toalettpapir rundt glasskårne og vips så har
jeg en kniv langt mer effektiv enn denne spisekniven dem er så redd for. Eller enda bedre, jeg kjøper
en god flaske rød Rioja for så med et enkelt KNAS
gjør jeg et supert våpen ut av flasken som inneholdt
druesaft.

INGEN VALG, INN I BUTIKKEN SKAL DU ENTEN DU VIL ELLER IKKE: Eneste vei inn til
internasjonal sone på Gardermoen shoppingflyplass, ligger midt mellom sprit og tobakkstativene. Samtidig er
mange norske byer er fortsatt uten vinmonopol og det er strengt forbudt å selge vin på supermarkedet.

Hva er logikken i dette våset? Sikkerhetsopplegget
på flyplassene er i stor grad et spill for galleriet.
Media vil selge sine aviser og nettavisene vil pirre
deg med overskrifter som frister til et ”klikk!”.
Myndigheter ser gjerne folks fokus fjernet fra
andre mer virkelige problemer, eller de spiller på
”terror” for å score billige poeng ved å fremstå
som ”handlingskraftige” ved å tydelig håndtere
”terrorfaren”.
På Gardermoen kommanderes sko og jakker bryskt
fjernet av et krek av et surt menneske som verken
har lært seg ordene ”takk”, ”er du så snill”, eller
”kan du være så grei”. Ikke så rart kanskje, jeg
tviler på at ”Olsen personal” har sendt dem på mer
enn et helgekurs før dem ble plassert på Norges
kanskje største sysselsettingstiltak, Gardermoen
flyplass. Er bare å telle hvor mange av disse menneskene som står foran bak og ved siden av hver
røntgen maskin.
Vanlig bestikk erstattes med plast, og vi nektes å ta
med om bord våre vannflasker. Flyplassene har blitt
omgjort til shopping maskiner der vi, sauene, trygt
sluses gjennom den ene båsen etter den andre. Det
er nå ikke mulig å verken lette eller lande på
Gardermoen shopping senter uten at vi nesten
brekende ”bæ bæ” blir dyttet gjennom Tax-free
butikken enten vi vil det eller ei. Den gang man
bodde i Norge passet staten på at vi nesten ikke så
ei flaske alkohol, folket måtte jo beskyttes mot den
slags styggedom. Ute av syne ute av sinn, sånn skal
landet tørrlegges. Men hvordan kan det ha seg at

DØGNÅPEN SPRIT OG TOBAKK: Klokken
fem på morran er det fortsatt sprit og tobakk å
få kjøpt på Gardermoen. Men vil du kjøpe øl på
Rema en lørdag ettermiddag kan du bare
glemme det.
så snart vi skal ut å fly, da har vi altså INGEN valg
lenger, forbi hyller som bugner av den samme
Vodka og Chablis vi knapt får lov til å se ellers…

GREIT HER: En smule dobbeltmoral av staten å
prakke på oss alkohol når vi skal reise men gjøre
det minst mulig tilgjengelig i resten av samfunnet? Takler reisende alkohol bedre enn den gjennomsnilttlige Ola og Kari ?

Og hva med barna? Som fortvilte foreldre må vi i
god norsk tradisjon forsøke å skåne de unge for
denne styggedommen hver gang de skal til Spania
for å besøke bestemor i Torrevieja? Hva skal de bli
av femåringer som blir utsatt for både Vodka og
Vargtass før de har mistet melketennene. Jeg lukter god norsk dobbeltmoral lang vei hver gang staten trygt sluser meg inn mellom stativene som svulmer med disse styggedommene så mange “ruser”
seg på…

forventing ser frem til ferdigstillelsen av hurtigtogene som nå bygges ut i Spania og Vest-Europa. En
tur til Madrid, Paris, London, Brussel eller München
er snart raskere unnagjort med lyntog fra Valencia
eller Murcia enn flyet.
Men i ”verdens rikeste land” har dem ikke råd til
sånt….

Det har blitt så ubehagelig å fly nå, at jeg med stor

RED

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

God jul forresten :)

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?
Med over 12.000 distribuerte
eksemplarer pr utgave er
Spaniaposten et unikt verktøy
for bedrifter som jobber mot
det skandinaviske markedet.

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører Skreddersyr interiøret slik du ønsker - Vi sørger for at alt kommer på plass i huset ditt Konkurransedyktige priser og betingelser. Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser

Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).

Telefon: 651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail: norstil@start.no - www.norstil.no

“The Future of Medicine Today”

Vil du prøve oss ?
Kontakt Tove direkte på
tlf: 691 523 870 eller epost
tove@spaniaposten.no

Dr.Tertit Handberg
er spesialist innen alternativ
medisin; akupunktur,
e-Lybra 8 - digital bio resonans,
magnettrommel og håranalyse

Foya Blanca - Jardin Sol Helsesenter
Tel. 96 68 14 024 Mob. 696 711 359
dr.tertit@handberg.net
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Politimenn skutt av ETA Spania ber EU
om bedre
T
grensekontroll
S
o betjenter fra Guardia
Civil ble i begynnelsen av
desember skutt og drept av
den baskiske separatistorganisasjonen ETA. De spanske politimennene deltok sammen med
franske kolleger i en offensiv mot
en ETA gruppe som hadde søkt tilflukt i det sørlige Frankrike.
Raul Centero ble drept umiddelbart, mens Fernando Trapero døde
et par dager senere av skadene han
pådro seg da de to ble rammet av
flere skudd idet de var på vei til å
forlate en bar i den franske badebyen Capbreton.
Et par dager senere en kvinne og
en mann arrestert i Chateauneufde-Randon. De to skal ha innrømmet å ha vært involvert i drapene
på de spanske politimennene.
Kvinnen er blitt identifisert som
Saioa Sanchez Iturregi, hun har
lenge stått høyt på lista over ettersøkte ETA medlemmer. I følge
spansk politi har hun vært sjef for
en kommando i Baskerland.
Dette er de første drapene ETA

Raul Centero (bildet) ble drept på
stedet, mens Fernando Trapero døde
et par dager senere av skadene han
pådro seg da de to ble rammet av
flere skudd .

Spanias konge og kronprins deltok i
begravelsen av Raul Centero. Prins
og prinsesse av Asturias kondulerte
Centero’s familie.

har utført siden organisasjonen
offisielt opphevet sin våpenhvile i
juni. Terrororganisasjonen brøt for
øvrig den selverklærte våpenhvilen allerede i desember med
bombeaksjonen mot parkeringsbygget ved Barajas-flyplassen i
Madrid, hvor to personer omkom.

Den spanske regjeringen var raskt
ute og fordømte drapene i
Frankrike. Statsminister Jorge
Luis Rodriguez Zapatero sier at
gjerningsmennene kan forvente
seg lange straffer, og at ETA aldri
skal få lov til å nå sine mål ved
voldsbruk.

panias statsminister Jose
Luis Rodriguez Zapatero
har oppfordrer EU til å
styrke Frontex, organet som sørger
for mye av den grenskontroll som
utføres i EU. Det kreves et tettere
samarbeid innen EU landene for å
nøytralisere mafiagruppene som er
involvert i den lysskye menneskesmuglingen, sier Zapatero.
Spanias beliggenhet tilsier at landet tar den største støyten, hva illegal innvandring angår.
Tusenvis av ulovlige innvandrere forsøker å nå Spania hvert
år. Overfarten kan ta ukevis, ofte
benyttes gamle trebåter. Svært
mange kommer aldri frem. I fjor
ble rundt 24.000 immigranter
stanset på vei til Spania. Hittil i
år er tallet under 10.000.

Zapateroregjeringen har nå
anmodet Frontex om å sette inn
flere fly og båter, for lettere å
kunne kontrollere farvannene
utenfor Afrikas kyst.

Zapatero (PSOE) ber om mere
resurser til Frontex, for å bekjempe
illegal innvandring til EU.

Frk. Storemyr
har nå åpnet dame- og herrefrisørsalong
i Alfaz del Sol

Åpningstilbud ut desember:
Ved VASK + KLIPP + FARGE
+ STYLING, vil du få GRATIS
napping og farging av bryn.
TIL EN PRIS AV 18€
10% avslag for alle som er i den Norske Klubben

TIGI
BED HEAD

Costa Blanca Undervisning
Norske skolen i Albir

Velkommen
inn til Elin
for tips og
veiledning.

S. FACTOR
WELLA
Åpningstider:
man-fre 10-18.00
lørdag 10-14.00

Frk. Storemyr
Urb. Alfaz del Sol
Tlf: 96 588 86 88

Juletibud -20% ut 2007

Skoleplass 2008-2009
1.-10. klasse
Gå inn på vår hjemmeside
og se hvordan vi har det på skolen

www.cbundervisning.com
FRIST
SØKNADlS2008
1. apri

Tlf 0034 966 867 209
mail: cbundervisning@terra.es

Din Gullsmed i Albir
Kjøp dine julegaver her!
10-30% rabatt for skandinavere

Piano
stemming og
reparasjon av
eksperten.
Telefon:
607346658 - 654155470
info.pianoman@gmail.com

Smykker: Sølv - Gull - Diamanter
Ur: GUESS, PIERRE CARDIN, DIESEL,
NAUTICA, PULSAR OG DKNY
Motevisning mandag 7 januar kl 20.
Avenida de La Nucia 12, Altea
Tel: 965 840 739 (Stengt 22-26/12)
Åpent: Mand--Fred. kl 11.00-14.00
og 16.00-20.00. Lørdag kl 10.00-15.00

Avda. del Albir, 143 - Tlf: 96 686 61 78
Åpent: mand.-lørd. 10.00-14.00 og 16.00-20.00
Juleåpent 17.-22. og 24. des. Kl 10-14 og 16-21. 23. des. Kl 10-15
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Storslått prosjekt

Vil nasjonalisere spanske selskaper

H
Eiendomsselskapet Redis ønsker å bygge en kunstig øy like utenfor Malvarrosa
stranden i Valencia.

E

iendomsselskapet Redis
har nylig presentert et
prosjekt som ikke har sitt
like verken i Valencia eller andre
steder i Spania. Selskapet ønsker
å bygge en kunstig øy like utenfor Malvarrosa stranden.
Den 1,6 millioner kvadratmeter store øya skal ha sin egen
infrastruktur, og være hjem for
rundt 1.000 familier.

Totalkostnadene beregnes til ca.
fem tusen millioner euro.
Designerne Chelo Penades og
Clara Gonzales mener at øya vil
passe fint inn i Valencias nye
atmosfære med både Formel-1
løp og Americas Cup.
Men en talsmann for Redis
innrømmer at prosjektet kan
komme i konflikt med det
spanske lovverket.

ugo Chavez skal ha truet
med å nasjonalisere
samtlige spanske selskaper i Venezuela, dersom
Partido Popular vinner valget i
Spania til neste år. Dette opplyser
en talsmann for ”Bloque del No”,
som utgjør den største opposisjonsgruppen mot president
Chavez.
De
diplomatiske
forbindelsene mellom Spania og
Venezuela er kraftig rystet etter
den etter hvert så berømte; ”por
que no te callas-episoden”
tidligere i høst, hvor spanskekongen regelrett ba den venezuelanske presidenten om å holde
kjeft under det iberoamerikanske
toppmøte i Chile. Chavez venter
for øvrig fortsatt på en unnskyldning fra Juan Carlos eller den
spanske regjeringen. I mellomti-

“POR QUE NO TE CALLAS”
Hugo Chaves (over) venter fortsatt
på en unnskyldning fra Juan Carlos
(til høyre) eller den spanske regjeringen, etter at spanskekongen
regelrett ba den venezuelanske
presidenten om å holde kjeft under
det iberoamerikanske toppmøte i
Chile.

den er han travelt opptatt med
sine konstitusjonelle reformer.

Din eiendomsmegler på Costa Blanca

Ign\\Z^ZcYdbh]VcYZa
]dhZcVkcdgYZch
hi³ghiZbZ\aZgZ

C/Catarroja 2, local C, ALTEA - Tlf: 966 880 041
Web: www.terraaltea.com E-mail: info@terraaltea.com
KOSELIG VILLA

LEKKER VILLA

PEN LEILIGHET

lll#cdiVg#Zh

NEDSATT PRIS 230.000€

NEDSATT PRIS 295.000€
Ref C-706. Urb. Bello Horizonte
i La Nucia. 180m2, tomt pa 960
m2, 3 soverom, 2 bad, stor terrasse. Basseng og hage.

PRIS 479.000€
Ref C-702. Sierra de Altea 210m2,
3 soverom, 3 bad, terrasse på
270m2, basseng. Tomt 1600m2.

g r u p o

L U K S U S B O L I G P R O S J E K T E R I S PA N I A

BOLIGER VENDT MOT SYD, SYD-ØST

Mare Nostrum I

fra: 720.000 €

Mare Nostrum II

Ref A-215. Albir, 95m2, 2 sov,
2 bad, stort felles basseng med
hage. Tennisbane, parkering,
A/C, solfylt terrasse.

I]dbVhB#<^ah
Ia[/''.((-'%$
%%()+..)*-*..

8VaaZEVj8VhVah*
%(*-&6aW^g

High-tech leiligheter og duplex
High-tech villaer

902 400 507

Altea - Benidorm - Calpe - Costa Blanca

www.verabosco.com

618 386 061 - 618 386 062

T E R R A S S E R M E D S O L H E L E D A G E N O G FA N TA S T I S K U T S I K T

fra: 569.000 €

Tortuga

fra: 189.000 €

Verona

fra: 475.000 €

altea la vella

altea hills

el paradiso, altea

calpe

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Ti eksklusive duplex leiligheter med
solrike terrasser med jacuzzi og
spektakulær utsikt. Solarium, SPA
område og fitness. Fullt utstyrte
kjøkken og bad. “Walk-in” skap.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Store solrike terrasser med jacuzzi
og spektakulær utsikt over Altea og
bukten. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Basseng med panorama utsikt i
4. etasje. SPA område og fitness,
innendørs basseng.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Boligområde med SPA, 42 leiligheter
med et eller to soverom. Boliger
med privat hage, basseng, jacuzzi og
solarium. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Felles svømmebasseng.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
26 eneboliger. Store terrasser, privat
basseng. Boligene går over tre plan.
Fullt utstyrte kjøkken og bad.
Fantastisk utsikt over Calpe og
Peñón de Ifach. Sikkerhetstjeneste
døgnet rundt.
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Clinton hyllet Zapateroregjeringen

D

FULL AV LOVORD: USAs president Bill Clinton besøkte presidentpalasset La Moncloa (til høyre) den
19. november. I følge Clinton har
Spania nå blitt et forbilde med sin
kombinasjon av sterk vekst og fokus
på miljø. Spanias regjeringssjef Jose
Luis Rodriguez Zapatero, svarte med
å utrope Bill Clinton til en av USAs
beste presidenter noen sinne.

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224,
Mob. 608 218 625

Brigitte Wessendorf
Inmobiliaria S.L.U.

www.bw-inmo.com

LUKSUS PENTHOUSE

ALBIR SENTRUM

FLOTT SPANSK FINCA

Ref. 532, Albir. 220m2. 3 soverom, 3 bad
hvor 2 med jacuzzi, kjøkken, stue med
peis. Sentralvarme, AC. Flere terrasser
og flott uteområde med BBQ. Bod og
2 garasjer. € 595.000

Ref. 763. 120/600m2. Villa i Ibiza-stil.
2+1 soverom, 1+1 bad, stor spisestue
med åpen kjøkkenløsning, peis. AC,
hybel, takterrasse. Nydelig hage med
gjestehus. € 439.000

Ref. 739, Alfaz. 320/3960m2. 3 soverom,
2 bad, toalett, kjøkken, 100m2 stue/spisestue, kontor, peis. Sentralvarme, AC.
Stor terrasse med basseng og BBQ.
Garasje. Nydelig hage. € 875.000

Kurt Aarnes
Eiendom
www.aarneseiendom.com

Mob:
(0034) 607 30 27 00
Tlf:
(0034) 96 688 07 08
Fax:
(0034) 96 588 76 09
E-post: kurt@aarneseiendom.com

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart
av selskaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende
Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
spansk advokat i Alfaz del Pi.

Din norske privatmegler med 20 års erfaring. Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg, for en uforpliktende eiendomsprat!

Våre kontakter, gamle og
nye ønskes en God Jul
og et riktig Godt Nyttår !

Duplex leilighet i Torrevieja (La Mata)
63m2 boflate, 2 sov (ett m. balkon) 2 bad,
stue m. utgang til terrasse, åpen kjøkken,
30m2 terrasser, garage, møblert, hjørneleilighet 170m fra stranden Prisant. 220.000€

Penthouse på stranden i Altea (La Olla)
85m2 boflate, 2 sov, 1 bad, seperat komplett kjøkken,
terrasse på 86m2, ca 40m2 stue/spisestue m. peis, sentralvarme m. radiator i alle rom, basseng ute og inne.
Privat beplantet terrasse med utsikt rett over havet.
BBQ. Selges fullt møbler.
Prisant: 368.000€

Enebolig i Torrevieja (Los Altos) 227m2 tomt, 129m2
boareal, 2 sov m. terrasser, 2 bad, ett m. jacuzzi, stue/spisestue ca. 43m2, lukket, kjøkken og vaskerom. Norsk TV,
Sentralvarme 3xAC, garage. Felles basseng, selges fullt
møblert og utstyrt. Lukket urb. Prisant: 315.000€

Vertikal enebolig i Albir
230m2 tomt, 102m2 boflate, 3 sov, 2 bad, stue/spisestue m. peis og ac. lukket kjøkken, 53 m2 garage
(mulighet for seperat leilighet), 17m2 takterrasse,
uteareale med basseng, dusj & bbq. Flott hage med aut. vanning. Vakker havutsikt
og kort vei til alle fasiliteter.
Prisant: €285.000

Leilighet i Altea, Piteres

Villa i La Nucia

60m2 boflate, 2 sov, 1 komplett bad, stue/spisestue, kjøkken, 2 terrasser med havutsikt, garage,
f.basseng Nyoppusset nære kirkeplassen
Prisant. 178.000€

983m2 tomt, 120m2 boflate, 3 sov, 2 bad, stue med
peis, nytt komplett kjøkken, klima i hele huset, 8x4m
basseng, garage, bbq, totalt renovert, god beliggenhet i populær urb.
Prisant. 360.000€

www.aarneseiendom.com

a Bill Clinton besøkte
presidentpalasset
La
Moncloa den 19.november i år, var den tidligere
amerikanske presidenten full av
lovord om den nåværende
spanske regjeringen og dens
suksesser.
I følge Clinton har Spania blitt
et forbilde med sin kombinasjon
av sterk vekst og samtidige fokus
på miljø under den nye regjeringen. Han refererer blant annet til
tre millioner nye arbeidsplasser og
en gjennomsnittlig økonomisk
tilvekst på 3,8 % i året. Samtidig
roser han spanjolenes streben etter
å bevilge 0,7 % av BNP til bistand. Spanias regjeringssjef Jose
Luis Rodriguez Zapatero, svarte
med å utrope Bill Clinton til en av
USAs beste presidenter noen
sinne.

Luksusvilla i Alfaz del Pi - Cautivador
1056m2 tomt, 380m2 boflate, 4 sov, 5 bad, 1 toalett
åpent kjøkken m. utgang til hage, 2 stuer, peis, spisestue m. utgang til terrasse, 600m2 terrasser, 8x5m basseng, klima/gulvvarme etc. Seperat studio på 90m2.
Panoramautsikt over middelhavet. Prisant. 2.000.000€
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Verdens 13. ”beste” land
FN har publisert sin årlige statistikk for utvikling og levestandard.
177 land har vært vurdert. Spania havnet i år på 13. plass. Dette er opp seks plasser i
forhold til i fjor. Island har gått forbi Norge som har toppet statistikken de siste seks
årene. Australia inntar tredje plassen, mens Canada ligger på fjerde og Irland på femte.
USA har falt fra 8. til 12. plass.
HANS PETTER BARSTAD

P

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

å bunn av statistikken
finner vi 22 afrikanske
land, samtlige er situert
sør for Sahara. Sierra Leone
befester siste plassen. I 10 av de
afrikanske landene sør for
Sahara, dør hver femte innbygger før fylte 40 år. Aids er den
mest vanlige dødsårsaken.

Krigsherjede land som Irak,
Afghanistan og Somalia er ikke
vurdert, forholdene i disse landene regnes som for ustabile.
Statistikken vurderer også hvert
lands utvikling de siste årene.
Bare 16 land er dårligere stilt i
2007 enn i 1990. Men enkelte

land har hatt en svært negativ
utvikling. I Den Demokratiske
Republikken Kongo, Zambia og
Zimbabwe, vurderes forholdene
som dårligere i dag enn i 1975.
Feilslått politikk, dårlige ledere
og generelt vanstyre skal være
årsaken til tilbakegangen.

HØYERE “LEVESTANDARD”: Spania rykket seks plasser opp på listen fra i fjor.

Statistikken utarbeides fra tall
for helse, utdanning, forventet
leveralder etc. Innbyggernes
egen følelse av lykke, frihet etc.
er ikke tatt med.
UNESCO

SETTER

NORGE

PÅ

19. PLASS

En studie av lykke, basert på
over 100 studier av data fra blant
annet Unesco, CIA, the New
Economics Foundation, WHO,
Veenhoven
Database,

Bli 10 år yngre
på 1 dag!

Tel 966 86 86 96

Unique Beauty - Unisex salong - Alfaz del Pi



ETTER

Norge kommer på 19. plass, slått
av blant annet Sveits, Malaysia,
Finland, Island, Østerrike, Irland,
Sverige, Malta, Costa Rica og
Nederland. Tyskland er nummer
35, mens Frankrike er på 62. plass,
Italia på 50, Spania på 46. og
Japan på 90. plass på lykkelisten.

Spesialister i skjønnhetspleie, medisinsk utdannelse.
 ansiktsbehandlinger med foryngende effekt - med
kombinasjon av behandlinger med bl.a. BOTOX og
Restylane. Garantert effekt!  Semipermanent make-up

FØR

Latinbarometer, Afrobarometer,
og UNHDR, viser at Danmark er
verdens lykkeligste land.

Tilbud: Gratis manicure/pedicure med “deluxe”-ansiktsbehandling!

Tlf: 96 588 89 29 - Costa Blanca Supermarked, 1 etg. Mand.-Fred. 10-19.

KJØPE BOLIG
TRYGT I SPANIA?

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 48.
Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)
Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

MAGASINET “BOLIG I SPANIA” GJØR DET ENKELT FOR DEG!
Her finner du alt du trenger av å vite i tillegg til et rikt utvalg av nye og brukte boliger for salg.
Magasinet er gratis og kan fås ved henvendelse til Grethe Eriksen tlf. +47 907 77403,
epost: spania@em1.no eller sales@mediter.as
En handel du skal leve med
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Altea

Satser på Costa Blanca
Privatmegleren, en av Norges største kjeder for salg av
boliger satser nå på omsetning av boliger til solhungrige
nordmenn. Privatmegleren Utland er etablert av Odd
Kalsnes, Miguel Sørholt og Arv-Henning Tjore. Med seg på
laget har dem fått blant annet Kurt Aarnes, en av veteranene
som har solgt boliger på Costa Blanca siden åttitallet.
KIM AMMOUCHE

RED@SPANIAPOSTEN.NO

Arv-Henning Tjore har fått med seg Kurt Aarnes, en av veteranene innen salg av spanske
boliger til nordmenn. Sammen skal de arbeide med å finne de riktige boligene for deres norske
kunder.

rygghet og personlig
service er stikkordet for
en ”privatmegler” sier de
to til Spaniaposten.

T

er ikke så interessant forteller
Arv-Henning Tjore, som har
arbeidet med bolig i Spania i åtte
ni år ca.

- Hver kunde og hver eiendom er
unik. Mange av kjøperne våre
arbeider vi med gjerne over flere
år for at de skal finne ”sitt”
område langs kysten og en riktig
bolig. Vi jobber ofte lenge med å
kartlegge
kundens
ønske.
Formålet er å finne stedet og
eiendommen som ”matcher”
kunden.

- Vi vil selge et ”hjem” til kunden. En bolig de vil kunne bo i.
Mye av det som selges i land
som Brasil og Bulgaria er ikke
noe kjøper har tenkt å bo i.
Spania er fortsatt nordmenns
førstevalg når det skal handles
bolig i utlandet.

Privatmegleren arbeider primært
med Spania og Frankrike, andre
land lenger unna eller ”nye” land

- Kundene våre er folk som
søker seg et hjem i utlandet, et
sted å bo i lengre eller kortere
perioder. De fleste som kommer
til oss har ikke bestemt seg for

noe spesifikt område, heller ikke
land i mange tilfeller.
Privatmegleren har rundt 25
kontorer spredd rundt hele
Norge. I Spania har megleren et
nettverk bestående av flere
erfarne lokalkjente ”privatmeglere” som er tilstede på fastlandet og på Kanariøyene hele
tiden. Både før, under og etter et
eventuelt salg.
På Costa Blanca er Kurt Aarnes
Privatmegleren’s mann, Aarnes
kom til Spania på åttitallet og
har hele tiden arbeidet som ”privatmegler” uten tilknytning til
noe større organisasjoner har

Alfaz kommune informerer:

han fulgt den enkelte kunde
rundt på kysten fra bolig til
bolig. Noe visningstur med
Sangria og Flamenco show har
det aldri blitt noe av.
- Slik jeg driver er det ”en til
en” sier Kurt Aarnes til
Spaniaposten. Det har fungert
bra, de jeg har solgt bolig til har
kommet tilbake til meg mange år
etterpå når dem har skullet selge.
Det er et hyggelig komplement.
Samarbeidet
med
Privatmegleren begynte for
ordentlig høsten 2007, og Kurt
blir den som skal følge opp kunder og salg som gjøres på store
deler av Costa Blanca. Han er
hele tiden tilgjengelig for kunder.

POSITIVE TIL DAGENS MARKED
- I dagens marked ser vi en mer
edruelig prising av boligene fra
selgers side. Og utbyggerne er
blitt mer fleksible med tanke på
å tilpasse boligene til meglernes
ønsker og de behov det er i
forskjellige markeder. For nordmenn er store firkantede stuer og
solforhold to ting som ofte veier
tungt. Vi har fått gehør hos en
større utbygger nord på Costa
Blanca som nå vil tilpasse flere
av sine nye boliger til ønsker
som dette. Det er noe man bare
kunne glemme å be av utbygger
for kort tid tilbake avslutter ArvHenning Tjore.

Som representanter for Kommunestyret i Alfaz del Pi, vil vi på
denne måten få invitere alle besøkende og fastboende til de
arrangement som vi har på Casa de Cultura.

Program - fra 10. Desember
Barneteater festival Jajajajaja

UTSTILLINGER:

Lørdag den 22. desember kl. 17. Teatergruppen
L´Horta Teatre presenterer “ Tornerose”.
En spesiell versjon av det klassiske eventyret av Charles
Perrault, hvor man her blander mange teaterteknikker og
det vil bli en forestilling til glede for store og små.
Det spilles på valensiansk. Gratis adgang.

Fra den 10. til 19. desember: Tema utstilling “Klima
endringer” organisert av kommunens miljøavdeling.
Fra den 26. desember til 9. januar: Maleriutstilling under
ledelse av Lidia Olivo. Åpning av utstillingen onsdag den
26 desember kl. 20.30.

MUSIKK:
Lørdag 29. kl. 17: TEATRE DE LA CAIXETA,
vil fremføre “Pinokkios Nese”.
Her lærer lille Sofia og Pinokkio at løgn ikke er en lek og
kan medføre problemer. Sannheten kan også være morsom, ikke sant? Forestillingen er på valensiansk og anbefales til piker og gutter fra 5 til 10 år. Gratis adgang.

Lørdag den 15. kl. 20. Kvartetten: SAXAPIL, presenterer
et morsomt program hvor man blir kjent med denne gruppens form for musikk. Komponenter: Ignacio Solana
(Saxo Soprano), Francisco Perez (Saxo Alto), Antonio
Barber (Saxo Tenor), Felipe Zaragozi (Saxo Barítono).
Verker som blir fremført av: J. Rivier, E. Bozza, A.
Piazzolla, E. Granados y M. Falla bl.a.

Sponsert av: Instituto Valenciana de la Musica de la
Generalitat Valenciana.
Fredag den 21. kl. 20. Konsert – Coral de Pensionistas
de l´Alfàs del Pi. Artistisk leder: Carlos Romano.
Organisert av: byrådet for kultur og velferd. Gratis
Adgang.
Søndag den 23. kl. 20. JULEKONSERTEN
Av: Sociedad Musical de la Lira de l´Alfàs del Pi.
Artistisk leder: Jose Antonio rubio. Gratis Adgang.

XV SPORTSGALLA:
Torsdag Den 20. kl. 20.30. XV Gala del Deporte,
Organisert av Kommunens sportsdept. Gratis adgang.

Vi vil også minne om Midnattsmessen i Kirken i Alfaz del Pi, juleaften
kl. 24.00, som for mange kanskje vil være en minnerik opplevelse.
Da vi ønsker en stadig sterkere kontakt med våre residente beboere,
vil vi oppfordre dem alle til å delta i vårt samfunn og vi ville være veldig
glade for å få henvendelser om ideer til felles arrangement.
Ta gjerne kontakt med:
Elisabeth Marandi Ihlen på Kommunen. Telf: 96 588 82 65.
Mail: epmarandi@lalfas.com

Samtidig vil vi benytte anledningen til å ønske alle en riktig
GOD JUL og et LYKKELIG NYTTÅR med fred og framgang.

Med hilsen
fra Ordfører
Vicente Arques
Cortes (til venstre) og viseordfører og
byråd for residente Genoveva
Tent Musarella.

Ayuntamiento de Alfaz del Pi,
Federico Garcia Lorca no. 11,
03580 Alfaz del Pi
Tlf: +34 96 588 8265
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La Nucia

Handelsbanken vil bli ”spansk bank”
Handelsbanken er kjent for mange skandinaver med totalt rundt seks hundre kontorer
i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Banken har hatt kontorer La Nucia og i
Marbella en stund allerede. Og vil nå vokse
videre i Spania. Banken forkynnte sine
videre planer 27. November da de holdt
”åpent hus” ved sitt kontor i La Nucia like
utenfor Alfaz del Pi.

KIM AMMOUCHE

RED@SPANIAPOSTEN.NO

B

anken åpner nå kontor i
Madrid for å tjene de
mange skandinaviske
bedrifter og privatpersoner som
holder til i hovedstaden.
Handelsbanken har flere spanske
kontorer på vei, Barcelona og
Mallorca er blant stedene som
vurderes. Kontoret som i dag
ligger i La Nucia vurderes flyttet
og man benyttet anledningen
denne dagen til å lytte til kundenes ønsker vedrørende å flytte
kontoret til nye lokaler i Alfaz
del Pi eller Albir muligens.
Eva Tärnström, har vært sjef for
kontoret i La Nucia, hun trer nå
av i pensjon og Christian

Nielsen blir ny kontorsjef ved
Handelsbankens filial i La
Nucia.
VIL BLI FULLVERDIG SPANSK BANK
Det var stort oppmøte da
Handelsbankens nye leder for
Spania, Stephan Oxenborg orienterte om bankens planer fremover.
Største nyhet for bankens eksisterende og potensielt nye kunder
er de nye tjenestene som vil bli
lansert i løpet av våren 2008.
Banken kaller i dag sine
spanske kontorer for ”representasjonskontorer”. De formidler
låne og investeringsprodukter
for bankens egne kontorer i
Sveits og Luxemburg. Men

T LINE
Kontakt:
info@toreline.com
Vakt tlf. +34 669 003 443
Tore Line

www.toreline.com

FRA VENSTRE: Bjørn Beisland kundeansvarlig, Anders Pettersson kundeansvarlig, Niklas Löfroth kundeansvarlig,
Stephan Oxenborg General Manager Spania, Christian Nielsen kommende ny kontorsjef, Eva Tärnström avtroppende
kontorsjef ved kontoret i La Nucia.

banken vil tilby mer og har nå en
søknad inne om full bank konsesjon hos det spanske kredittilsynet. Når (og om) søknaden
godkjennes vil banken bli første
skandinaviske bank med fullverdige tjenester i Spania.
Banken vil da kunne tilby
spanske konti, betalingstjenester, lån, kreditt og debit kort
m.m. på lik linje med hvilken
som helst ordinær spansk bank.

Handelsbanken har som firmafilosofi å bygge en svært
desentralisert organisasjon, noe
som for kunden betyr at for
eksempel ved opptak av lån, blir
det den enkelte bank som bestemmer vilkår og gir tilsagn eller avslag på lånesøknaden. Ikke, som
vanlig praksis i mange spanske
banker, at søknaden sendes til et

Stephan Oxenborg sier til
Spaniaposten at han antar at
banken vil ha det formelle i
orden tidlig i 2008, arbeidet med
å integrere bankens IT systemer
mot det spanske bank systemet
er allerede i gang.

Flytteservice over hele verden
- Det er vi som gjør flytting til en GOD opplevelse!

Vi tilbyr:
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
SPANIA HVER UKE
Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
stykkgods, messetransport, partigods,
maskingods etc.

Åpent: Mand.-Lørd. Kl 10.00-20.30

Stort utvalg i sportssko
Vinterjakker - Tennisklær
Joggedresser - Løpeklær
Sykler - Sykkelhjelmer m.m.

Fremvisning av annonse - 15% rabatt (ikke tilbudsvarer)

FØRER MANGE KJENTE MERKER

- VI

Avda. del Albir 155 - Kjøpesenteret MONVER - ALBIR - Tlf: 966 865 870

TRANGT OM PLASSEN: Mange av Handelsbankens kunder og kontakter
hadde funnnet veien til kontoret i La Nucia, nå vurderes kontoret flyttet. Til
Albir eller Alfaz del Pi.

Trenger De juridisk bistand?
DVOCATS
GENTS

regionalt kontor, som tar den
endelige beslutningen.

Vi ønsker alle våre kunder en
God Jul og Godt Nyttår!

Advokatkontor i Alfaz del Pi med mange års erfaring innen det Norsk Spanske marked.
Spesialister på testamenter og skifteoppgjør. Les mer om våre tjenester på: www.sagagrupo.com

Ta kontakt i dag for en uforpliktet samtale.
Tlf: 649 42 86 66 / 96 681 41 05

-

Fax: 96 686 54 51

-

Urb. Tosalet, c/Benidorm 27, 03580 Alfaz del Pi
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Rumensk immigrasjonsboom

på ditt språk

N

hatt. Derfor har man fått det
uheldige resultatet at det bor en
rekke rumenere i Spania uten
mulighet til å ta seg lovlig arbeid.

norsk, deutsch, english
français, espanõl...

Da Romania ble medlem av EU,
forelå en spesialavtale for å
forhindre en plutselig rumensk
masseinvasjon. Avtalen sier at
rumenere ikke kan få arbeidstillatelse i Spania før januar 2009. Rett
til å bosette seg har de derimot

Det bor 298.424 marokkanere i
Spania. Rumenerne har dermed
nå gått forbi som den største
immigrantgruppen. Det bor over
100.000 rumenere bare i Madrid
regionen. I Zaragoza regionen
bor det ca. 42.000 og Valencia
regionen ca. 27.500. I den siste
tiden har det for øvrig vært en
tendens til at de bosetter seg mer
i Andalucia og Extremadura, sier
en representant for innenriksdepartementet.

Hvis du ønsker å selge eller kjøpe en
eiendom i Spania, er det nå meget enkelt.
Besøk oss i Visual Home’s INTERNASJONALE
KONTOR, hvor vi gratis kan gi deg råd og
informere deg på ditt språk.

ye tall viser at 300.000
rumenere har bosatt seg i
Spania bare de ti siste
månedene. Dermed bor det nå
505.670 rumenere i Spania. Dette
er dobbelt så mange som i fjor, og
det er ingenting som tyder på at
boomen skal avta med det første,
heter det seg fra det spanske
innenriksdepartementet.

Det bor en rekke rumenere i Spania
uten mulighet til å ta seg lovelig
arbeid, men fra januar 2009 kan de
få arbeidstillatelse. Bare i Madrid
bor det over 100.000 rumenere.

Kontoradresse i Albir:
c/ Joaquín Rodrigo. Edificio Scandia, 3
El Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante)
Tlf: 966 86 42 43 www.visualhomeonline.com

Valencia

Spanias råeste kino
IMAX-kinoen Hemisferic i
Ciudad de Artes y Sciencias i
Valencia har installert et nytt
Carl Zeiss digitalt projektorsystem som kan overføre bilder til
et 900 m2 stort lerret. Systemet
operer med 6 synkroniserte projektorer. Foreløpig vises åtte
forskjellige filmer, men det er
ventet at antallet vil øke betraktelig opp mot jul.

SOM ET STORT ØYE I HAVET:
IMAX-kinoen Hemisferic, har
installert et digitalt prosjektorsystem
som kan over-føre bilder til et 900m2
stort lerret.

Valencia

Energibesparende
gatebelysning

16

kommuner
i
Alicanteprovinsen
har nylig installert
energibesparende gatebelysning.
Systemet fungerer med en sensor som tenner gatebelysningen
når dagslyset blir for svakt.
Kommunene regner med å

redusere utgiftene med opptil 30
%. Ordningen er allerede i
funksjon
i Valencia
og
Castellon.
Regjeringen
i
Valencia har også planer om å
dele ut 20.000 sparelyspærer til
regionens skoler.

Altea (Alicante)

Albir (Alicante)

Flott villa - fantastisk beliggenhet.
4 soverom, 2 bad, 1 toalett.
Tomt 1020m2!
Pris: 378.000€

Kokett loftsleilighet.
3 soverom, 2 bad. Bra beliggenhet nær alle fasiliteter!
Pris: 317.000€

Alfaz del Pi
- 8 års IT service på
Costa Blanca
- skandinavisk personale
- salg og installasjon av alt
innenfor nettverk: Laptops
(Barbara), skjermer, printere,
internett
- PC reparasjoner

Åpent 11.30 til 16.00
mandag - fredag
Marina Baixa, 24 - Alfaz del Pi

Skinn Boutiquen
og Silica ønsker

God Jul og
Godt Nyttår

outiquen
SkinnAlfazBdel
Pi
Kvalitet og Design
- også skreddersøm!

Fantastiske myke lammeskinn!

(overfor Skinn Boutiquen)

Mand.-Fred. kl 10.00-15.00 - 17.00-20.00

Tlf: 966 814 069 - Fax: 966 81 41 49

Tel: 965 887 533 - c/San Juan s/n

Vi tilbyr profesjonell pleie innen hår og skjønnhet.
Supertilbud Mandag til Torsdag:

Vi fører Paul Mitchell og
Thalgo produkter.

- Vask, Massasje, Klipp og Føn 19,95 EURO
- Striper,Vask, Massasje, og Føn 36,50 EURO
- Farge, Vask, Massasje, Klipp og Føn 38,95 EURO
- Ansiktpleie,nappe øyebryn, pedikyr el.manikyr og
nakke/skuldermassasje 49,90 Euro

c/Consell, 9, Altea
Tlf: 965 84 40 80
Mob: 687 230 003
10.00-18.00 (10-14)

Villas Alfaz er et meglerfirma med mer enn 17 års erfaring på eiendomsmarkedet. I 14 år har vi hatt våre dører åpne i Alfaz og Albir for å hjelpe våre kunder med alle spørsmål som har med kjøp og
salg av eiendom å gøre, det kan være fra anskaffelse av NIE og til alt er i orden. Vi samarbeider med europeiske advokater. Total trygghet tilbys. Vi snakker bl.a. skandinavisk og engelsk.

Kontor i Alfaz:
Avda Ejércitos, Españoles 2 - Tlf 96 588 94 87
Kontor i Albir:
Avda de Albir 26 - Tlf 96 686 80 81
Fax: 96 681 41 51
www.villas-alfaz.com - info@villas-alfaz.com

VILLA - ALBIR

LEILIGHET I ALBIR

TAKLEILIGHET

Fantastisk villa, sentralt
beliggende i Albir, 280m2
over 2 etasjer. 5 sov, 2 bad.
Kjøkken, stor spisestue, stue.
Garasje. Tomt 800m2.

Meget flott leilighet nær stranden. 2 sov, 1 bad (dusj m/
hydromassasje), spisestue
med innglassert balkong.
Tregulv. Fantastisk havsutsikt!

Koselig takleilighet i Albir,
80m2. 2 sov, 2 bad,
spisestue. Fri utsikt.
Garasjeplass. Terrasse.

Ref 2873

PRIS 590.000€

Ref 2933

PRIS 265.000€

Ref 2798

PRIS 240.000€
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SANDEN POOLS

ALFAZ

Santa Pola

BENIDORM N-332 ALTEA
HOSTAL

ALBIR

PEUGEOT

Svensk-Spansk familieforretning

Havnen skal bli offentlig område

MCDONALDS

Avda Europa, 65, Alfaz del Pi
Tel: 966 866 325

Spesialister på alt tilbehør til bassenget!
Filter, pumper, bassengtrekk (automatisk
og manuelt, for sommer og vinter),
varmepumper og solvarme.

Beste priser på Saltelektrolysmetode for bassengvann eller
klor. Vi er eksperter på bassengvann (siden 1973)! Med vår
kunnskap får du det produkt
som passer best for deg!

Velkommen innom for
mer informasjon!
Åpningstid: Mand.-Fred. 09.00-18.00.

w w w. s a n d e n p o o l s . c o m

SPANIAPOSTEN
Viste du at du kan laste ned hele avisen
fra vår webside og samtidig få tilgang
til ALLE våre tidligere utgivelser?

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

V

ed rådhuset i Santa Pola
har man bestemt at
byens havneanlegg skal
pusses opp. Målet er å gjøre
området mer publikumsvennlig.
Blant annet skal den gamle
fiskehavna flyttes. Det vil bli
tilrettelagt for en ny og mer
moderne fiskehavn i tabarquerassonen like ved restaurant
Miramar. Dessuten er det planer
om en gangvei mellom havna og
Playa de Levante. Det skal
opparbeides fellesarealer og
grøntområder. I tillegg skal det
investeres i ny belysning til
området. Vi ønsker at havna skal
være et sted hvor innbyggerne
kan hygge seg. I fremtiden ser vi
for oss at den nye havna og
Playa de Levante kan forenes

FORNYELSE: Byens havneanlegg i Santa Pola skal pusses opp. Målet er å
gjøre området mer publikumsvennlig.

med områdene Gran Playa,
Playa Lisa og al Tamarit via en
lang strandpromenade som skal

påbegynnes 15. januar neste år,
sier Santa Polas ordfører Miguel
Zaragoza.

Santa Pola

Catalunya er den andre mest
besøkt europeiske regionen.

C

atalunya, med sine 7,9
millioner internasjonale
turister og 27 millioner

solgte senger i 2006, sikret seg
andreplassen som den mest
besøkte regionen i Europa.

Førsteplassen mottok Ille de
France, med 14 millioner besøkende.
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Rojales

Norsk og internasjonal tannklinikk

Beboere ber om nattero
E
n gruppe beboere i
Ciudad Quesada utenfor
Torrevieja, har i lengre
tid ligget i konflikt med flere
lokale bareiere. Nå mener de at
bristepunktet snart er nådd.
Beboerne sier at Ciudad
Quesada en gang var et privilegert nabolag, som bød på et
rolig og fredelig alternativ til
Torreviejas stress og støy. Det
var disse forutsetningene som i
sin tid gjorde det attraktivt for de
aktuelle beboerne å bosette seg
nettopp her. Men et stadig
økende antall serveringssteder
har for lengst satt en stopper for
denne idyllen.
De fortvilede beboerne
hevder at det eneste det yrende
nattelivet har tilført området er;
forsøpling, villmannskjøring,
slåssing og generell vandalisme.
Barene tilbyr ofte forskjellige
typer underholdning i sommersesongen. Dette appellerer til
feriegjester som er på to ukers
fylleferie, men for fastboende
småbarnsfamilier blir det mildt
sagt sjenerende.
Karaokekonkurranser, disconetter og diverse livearrangementer har frarøvet oss nattesøvnen. Bareierne tillater seg å

•
•
•
•

Allmennpraksis
Implantat
Tannbleking m.m.
Spesialkomptanse i Protetikk,
(kroner og broer)

CLINICA DENTAL
ALFAZ DEL SOL

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.
Tlf: 966 86 07 00
Tlf & Fax 966 86 06 39 (10-14) Mob 606 58 57 66
Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi

Naprapat
Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati
Behandling av rygg og ledd, belastings- og sport skader.
“OOOO-A HELE NATTEN...”: Karaokekonkurranser, disconetter og
diverse livearrangementer har i lengre tid frarøvet beboere i Ciudad Quesada
nattesøvnen. (Illustrasjonsfoto).

spille med volumet på fullt helt
frem til seks-syv tiden på morgenkvisten, sier en irritert
beboer.
Politiet utallige ganger rykket
ut etter å ha mottatt klager på
støy fra barene i Ciudad
Quesada de siste årene. Dette
har som regel ført til noen dagers
ro, men effekten har alltid vært
forbigående. I juli i år gikk et
britisk ektepar så langt som å
leie seg et feriehus i La Mata, til
tross for at de er fastboende i
Ciudad Quesada. Drømmen om
Spania har blitt kraftig rystet av
profittsøkende bareiere. Vi har
flere ganger klaget til de lokale
styresmaktene, men disse har

alltid henvist til den regionale
regjeringen i Valencia. Ingen vil
ta ansvar. Vi føler oss fullstendig
oversett av myndighetene, sier
Frank og Helena Britton.

Nå også høyteknologisk laserterapi
Tlf: 965 854 182, Avda los Almendros 35 3-E Benidorm
www.inscolver.com

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord
Almenpraksis

Wolfgang Pfleger
Almenpraksis

Almenpraksis
& implantat

Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi
Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

Timebestilling tlf: 965 889 061 / 965 887 277

Norske tannleger i Albir
Tannlegene (mntf):
Jack L. Bostad og Rolf H.Hammer m.fl.
I tillegg til allmennpraksis har vi
spesialkompetanse i endodonti (rotfylling),
kjeveortopedi og implantbehandling
CIUDAD QUESADA.

Oscar Espla 12, Albir
(Bak Hotel Kaktus)
jack.bostad@gmail.com

Tel: 966 868 072
Mob: 647 169 679
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2.200 millioner euro på spill!
Lørdag den 22. desember er det loddtrekning av Spanias store
julelotteri, El Gordo. El Gordo, som på godt norsk rett og slett betyr
”tjukkingen”, er det største lotteriet i Spania, og antakelig også på
verdensbasis. Det er førstepremien som får tittelen ”El Gordo”, og
denne har en verdi på 3 millioner euro.
KIM AMMOUCHE

T

att i betraktning at salget
av
loddene
starter
allerede de første ukene i
juli, er det kanskje ikke så rart at
det er det mest solgte lotteriet.
Julelotteriets opphav går så
langt tilbake som til 1812, og
måten det hele foregår på, er
svært tradisjonell.

VERDIFULL
URNE: Den 22.
desember er
premieurna fylt til
randen. Trekningen
er over når urna er
helt tom for kuler.



HER FINNER DU SPANIAPOSTEN
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR
Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA
Consum La Zenia

TORREVIEJA:
URB. LA MARINA
Consum
URB. LOS BALCONES
Super Valu
URB. LOS DOLSES
Super Valu

PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS
Supermercado Saura

MANGE KAN VINNE
En av årsakene til at julelotteriet
er så populært, er at mange har
sjansen til å vinne mye penger.
Bortimot 25 millioner décimos
er vinnersedler
Lotteriet består av 85.000
nummer, og hvert nummer har
185 serier. Prisen på en serie er
200 euro, men serien kan også
deles opp i tiendedeler (såkalte
décimos), slik at det er mulig å
kjøpe lodd for 20 euro.
Loddene selges hovedsaklig
ved ulike salgssentraler, men de
er også å få kjøpt på kafeer og
ulike butikker.
Flere fallas-grupper, fotballklubber og andre små foreninger,
kjøper gjerne flere tiendedeler.
Disse deles opp i mindre lodder,
og selges for lavere priser.
Totalt er det 3.145 millioner
euro i omløp. Av dette beløpet
går 70 prosent til premiepotten,
altså 2 201.500.000 euro.

NERVEPIRRENDE
Det hersker stor spenning blant
spanjolene den 22. desember.
Over det ganske land følger folk
den tre timer lange loddtrekningen på radio eller tv. Alle drømmer de om denne ”tjukkingen”
som kan hjelpe dem med å løse
et hvert økonomisk problem.
I nyhetssendingene midt på
dagen, kan man se de heldige vinnerne skålende med champagne.
De har gjerne stilt seg opp utenfor
stedet der de tilfeldigvis kjøpte det
vesle loddet, som nå har gjort dem
til millionærer.

Alt i skinn av beste kvalitet!
JULETILBUD - 20% rabatt ved fremvisning av annonse
Egen fabrikk, skreddersøm
& tilpassinger

CABO ROIG
Supermercado Saura

LAS MIMOSAS
Superbrico

KJØPERE VERDEN OVER
Takket være internett, har det
spanske julelotteriet fått, enda
større omdømme, da det nå er
mulig å kjøpe lodder fra hvor
som helst i verden.
Det stadig økende nettsalget
har ført til at Spanias største lotterisentral, ”La Bruixa d`Or”
(Gullheksen på katalansk), får
inn 82 prosent av sine salgsinntekter gjennom internett.
Salg over internett er også en
ressurs for folk innad i Spania.
En person kan for eksempel sitte
i Zaragoza, og ønske seg et lodd
med fødselsdatoen til barnebarnet sitt. Gjennom internett kan
man finne ut hvor i landet nettopp dette loddet befinner seg,
og få det tilsendt i posten.

Stort utvalg i:

C/ALCOY 7, ALTEA
TEL. 965 844 755
ÅPENT MANDAG - FREDAG
9.45-13.00 / 16.00-20.00
LØRDAGER: 09.45 - 13.00

Jakker • bukser • pels • Palau
Altea
håndvesker • kåper •
skjørt • belter • sko m.m.

SEVARO CENTER
Skinnutsalg

VI

SNAKKER ENGELSK

Avda. Alcoy

Bar
Cocoliso

Benidorm

ROJALES: URB. DONA
PEPA
Supermercado Gama

LYSE RØSTER: Barn fra den
katolske skolen San Ildefonso får i
oppgave å synge opp premiene. De
øver seg hele året for at ingenting
skal gå galt på den store dagen.

Når folk våkner og skrur på
radioen
eller
fjernsynet
22.desember, blir stemmene til
disse barna et symbol på rikdommen som i løpet av dagen
kan tilhøre hvem som helst.
Numrene og premiene skal
ikke simpelthen leses opp, de
skal synges. Derfor velger man
de barna som har en klar klang i
stemmen, samt god uttale.

La Nucia

ALTEA
Super Valu
Consum

LYKKEBARNA
Selve loddtrekningen finner sted
i Madrid. Man har to urner, en
for numre og en litt mindre for
premier. Hvert år får barn fra
den katolske skolen San
Ildefonso i oppgave å annonsere
numrene og premiene.
Denne barneskolen er et av de
eldste utdanningssentrene i
Madrid, og i over 500 år har den
tatt seg av foreldreløse og husløse, gitt dem tak over hodet,
utdanning og bosted.

RED@SPANIAPOSTEN.NO

Casco
Antiguo

SEVARO CENTER
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Dette er premiene du kan vinne:
Premieurnen inneholder 1.787 kuler, med følgende beløp per serie
(Man må dele på ti for å regne ut premien for hver tiendedel).








SELGER STORT: Juan Carlos
Bello utenfor familiebedriften, som
ble grunnlagt av Juan Bello Paricio i
1912.

Resten av folket, som ikke har
vært fullt så heldige, må ( om
ikke helt fritt for en viss misunnelse) innse at sjansen er over
for denne gang.
HISTORISK

LODDSENTRAL

På Plaza del Ayuntamiento i
Valencia ligger en av landets
største salgssentraler, Lotería
Bello.
Det er tidlig morgen, men
flere mennesker har allerede
begynt å stimle inne i det vesle
lokalet. Forretningssjef Juan
Carlos Bello er lys våken, og
dessuten i strålende humør.
- Kom inn, kom inn!
Han fører oss opp en smal trapp,
og inn i et rom der et svimlende

Sykepleier
Asborg Østerhus Segaard
Colegiado no: 11377
asborgs@yahoo.no

Tlf: 667 410 267

1 førstepremie på 3.000.000 euro, kjent som ”El Gordo”.
1 andrepremie på 1.000.000 euro
1 tredjepremie på 500.000 euro
2 fjerdepremier på 200.000 euro
8 femtepremier på 50.000 euro
1.774 premier på 1.000 euro
2 premier på 12.500 euro for tallene før og etter 2.premien

antall loddsedler står stablet i
bunker opp etter veggene.
Sentralen har vært i drift siden
1912, og har delt ut et stort antall
premier opp gjennom årene.
- Ett år delte vi ut 2.premien, og
så gikk det bare et kvarter før vi
fikk gleden av å dele ut 1.premien også, sier han fornøyd.
- Den viktigste premien nå i
senere tid, må være El Gordo fra
jul i fjor, selv om ikke hele premien ble delt ut ved denne salgssentralen.
Juan Carlos Bello har vært forretningssjef siden 2002, men legger
vekt på at det er hans far,
Raimundo Bello, som har æren for
at stedet har det ryktet det har i dag.
TRADISJONELLE KJØPERE
Ved Lotería Bello selges det mye
til turister. Både til folk fra andre
byer i Spania, og til folk fra
utlandet.
- Jeg selger til alt fra franskmenn og engelskmenn, til
reisende fra Canada, bekrefter han,
og legger til at internett har blitt et
utmerket hjelpemiddel for å nå
frem til mennesker langt borte.
- Men folk er fremdeles nokså
tradisjonelle av seg. De som har
muligheten kommer ned hit for å
kjøpe loddene sine. Det er visst
noe helt spesielt ved å få dem
utlevert i hånda.
Finnes det et spesielt num-

- Hjemmesykepleie
- Assistanse til lege og sykehus
- Spesialtilpasset ferieopphold
Alfaz del pi - Albir - Altea

mer, som folk gjerne bestiller?
- Generelt selger vi mest av
numre som ender på 13 og 69,
men hittil i år har vi også solgt
veldig mange numre som ender
på 7 og 5.
SELV DE BLAKKE KJØPER LODD
Selv om Spania, økonomisk sett
er inne i en trang periode, har
ikke dette noen negativ
innvirkning på loddsalget.
Snarere tvert i mot, mener Bello.
- Ettersom flere har mindre å
rutte med, skulle man tro at folk
ikke ville bruke det lille de har
på julelodd. Men så virker det
som om det er akkurat det de
gjør, sier Bello, og understreker
at han selger som aldri før.
- Det er nok det lille håpet om at
livet en dag skal bli snudd på hodet,
som motiverer, avslutter han.
I følge ”Las Provincias”, vil
hver valencianer i gjennomsnitt
bruke 83 euro på julelotteriet.
Dette vil utgjøre en sum på rundt
400 millioner euro, og setter
valencianerne på tredjeplass over
landets ivrigste loddkjøpere.

Ford Ka4
Kia Picanto

TANK INNE
TANK UTE
POOL & SPA
SENTRAL VARME

€410 pr mnd

Alicante

•

3 DØRER

Ford Fiesta
Nissan Micra

€433 pr mnd

Benidorm

•

Murcia

•

Med norske leger, fysioterapi m/ trygdeavtale,
kiropraktor,biopat, laboratorieservice,
sykepleie-service m.m.
Dr.Tertit Handberg:
allmenn medisin, akupunktur, e-lybra
Dr. Roald Strand:
allmenn medisin, spes.miljømed, ernæringsmed.
Dr. Tor Johannessen:
spes.øre/nese/ halssykdommer
Biopat: Ann-Oliv Johansson:
homøopati, kost og ernæringsmed.
Kiropraktor: Karl Martin Staalaker
Fysioterapi: FYSIAKOS

Timebestilling eller kom innom.
Tlf. (0034) 966 81 7000
www.jardinsolhelse.com
Calle Helecho 1, Urb. Foya Blanca, 03580 Alfaz del Pi

SALG & INST.
INSTALLATION ELLER RÅD VED EGEN INSTALLATION

Telefon 647165708 Fax 966707216

Urb. Torrealmendros 88 Bajo fase 1

Zoneterapi og
Terapeutisk massasje
Behandlinger for å lette på
stress, blodsirkulasjon,
fordøjelse og smerter.
Vi ønsker en God Jul og
Godt Nyttår!

NTI
PRISGARA

GRUPPE A1:

Et tverrfaglig sammensatt helsesenter

VARMT VANN

- Problemfritt bilhold
3 DØRER

(nærmeste nabo til Reuma Sol)

www.suksess.no
mail@suksess.no

Langtidsleie !
GRUPPE A:

Ditt helsesenter
i Alfaz del Pi

GRUPPE B:

5 DØRER

Ford Fiesta
VW Polo

€447 pr mnd

Malaga

* Prisen gjelder pr 30 leiedøgn for vinteren fra 01.11.07 ink. alle kostnader. Fri km, forsikring, IVA og veihjelp inkludert.
Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc. Dette er nye biler, de fleste kun noen måneder gamle.

•

Torrevieja

03184 Torrevieja

Lucía 966867039 Mary
Vi snakker engelsk.

Luft-cond.
Varmepumpe
Vannfilter

Fotbehandling og pedicure
Behandling av fotproblemer:
Nedgrodde tånegler, hard hud.
Diabetikere er velkomne.
Aut. fotspesialist i 17 år.

Åpent: Man-Fred 10.00-17.30
Ernæringsveileder, tirsdag.
c/de Pau Casals, 16, A l bi r

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
GRUPPE C:

5 DØRER

Ford Focus
VW Golf

€524 pr mnd

GRUPPE F2/F3:
STASJONSVOGN

Ford Focus
Ford Focus TDCI

€594 pr mnd

Vi gir kundeservice på Norsk, før, etter og under leieforholdet
på epost adressen: leiebil@spania.no
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Oslo

En bit av Spania i Kronprinsensgate
– Buenos dias!
Vi blir ønsket velkommen av Victoria de Atxer
López, som kommer fra Barcelona. Hun
skulle bare være au-pair i tre måneder, men
ble værende i Norge og har nå arbeidet her i
fire år. Hennes kollega, Pilar Mendoza
Quiza fra Madrid, har vært her i tre år.
ANDRÉ MARTINSEN

ANDRE@SPANIAPOSTEN.NO

å den spanske turistavdelingen
i
Kronprinsensgate 3 i Oslo
arbeider tildaglig fem personer
— fire spanske og en norsk
kvinne.

P

på supermarkedet. Og i Spania
har man liksom tusen venner,
mens man i Norge har fire-fem
kjernevenner,» sier hun og ler
høyt, tydelig klar over sin egen
overdrivelse.

– «Hvordan trives du i Norge?»
– «Jeg trives godt. Norge er et
fint land, og naturen er veldig
vakker.
Men det er litt kaldt her om vinteren,» sier López og smiler.
Quiza synes på sin side at vinteren er grei, men misliker det
sure og grå regnværet som ofte
er i Oslo.

– «Og noen likheter?»
– «Vel,» sier hun ettertenksomt,
«nordmenn liker å prøve nye
ting og besøke nye steder. Det
gjør også spanjoler.»

– «Ser du noen forskjeller mellom Norge og Spania?»
– «Man bør jo være forsiktig
med å generalisere. Men jeg
synes at man har mer kontakt
med sidemannen i Spania. Det er
alltid noen som snakker med
deg, enten på bussen eller i køen

ARBEIDET PÅ TURISTAVDELINGEN
Turistavdelingen holder til i
tredje etasje i hvite og lyse
lokaler. På veggene henger
plakater som lokker med sol,
varme og strandliv, men også
plakater for kulturopplevelser,
storbyturer, fiestas, golf og spa.
Brosjyrer, klistremerker og
andre røde og gule effekter er
lagt ut i stort utvalg på alle bord.
Og ved direktørens skrivebord
står et stort, spansk flagg, som

Tlf. 966 86 56 86

FRA VENSTRE: Nieves Benito, Victoria de Atxer López, Trine Pedersen og Pilar Mendoza Quiza.
Direktør Bélen González del Val var ikke til stede.

seg hør og bør på et kontor
underlagt Spanias ambassade.
De fem ansatte arbeider for fullt
på avdelingen. De skal besvare
henvendelser, utarbeide informasjonsmateriell og markedsanalyser, delta på messer, drive
avdelingen og mye annet. Hver
måned utgir de også en bulletin
med siste nytt om Spania.

dagene på House of Oslo, hvor
de hadde tapas, fotoutstillinger
og konkurranse med flybilletter
og signerte fotballtrøyer som
premie. Og hvert år deltar de på
Reiselivsmessen i Lillestrøm.
Der har de en 160 kv.m. stor
stand, hvor de har spansk skinke,
flamenco, tegnekonkurranse,
ansiktsmaling og selvsagt store
bunker med reisebrosjyrer.

Det er alltid stor pågang og mye
å gjøre, og særlig nå i månedene
før jul er aktiviteten stor. Nylig
var de til stede på Madrid-

Turistavdelingen får daglig henvendelser fra barnehager og
skoler som vil låne flagg og
plakater, vinklubber som spør

Godt Nytt År

Tlf: 966 86 02 94

- Klassisk massasje

NYE AVDELINGER:

God Jul &

Carlos Digon Sørensen

- Akupunktur

NYHET fra januar 2008:
Fotterapeut - Lena Glistrup

- Jardin Foya Blanca C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
- Alfaz del Sol
03581 El Albir

e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og
- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol
har avtale med
forsikringsselskapet CASER

Hva tror du om eiendom i Spania ?
?
?
? ? ?
? ?

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

EKSPLOSIV ØKNING
Da Den spanske turistavdelingen, eller Den spanske stats turistbyrå som det het den gang, ble
åpnet i 1964, var det svært få
nordmenn som reiste til Spania
— bare litt over 18.500 reisende.
I 1970 var antallet økt til
100.000 reisende, mens det etter

Avdelingen i Alfaz del Sol
i samarbeid med:

Kristiansen fysioterapi og trening
TRYGDEREFUSJONSAVTALE

- Fysioterapi

om opplysninger, journalister
som ønsker ideer og forslag til
hva de kan skrive om, samt
reisebyråer og turoperatører.
Ellers er det mest generelle henvendelser.

966 70 50 83

www.smiledental.es

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta
Local 42, 03183 Torrevieja

?

?

Dr. Tor H. Oppedal
Dra. Gry Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

AKUTT TELEFON:

650 570 444

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM
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år 2000 har gått opp til nye høyder. Da turistavdelingen feiret
sitt 40-årsjubileum i 2004, var
antallet kommet på over
470.000. Hittil i år har over
700.000 nordmenn reist til
Spania.
– «Det var på 1960-tallet at
pakkereiser ble vanlige og masseturismen begynte å vokse,»
sier Trine Pedersen. Hun har
studert reiseliv og markedsføring i Spania, før hun endte
opp på turistavdelingen. – «På
70-tallet var det en eksplosiv
økning av skandinaver som
reiste til Spania. Folk har fått
bedre råd, det er blitt flere flyavganger og billigere billetter. Og
da den femte ferieuken ble innført, begynte folk å dele opp
ferien sin i to deler. Det har gjort
at folk reiser mer. Det er blitt
flere reiser, men færre døgn per
reise,» forklarer hun.
– «Hvorfor reiser nordmenn til
Spania?»
– «Det som jeg først kan trekke
frem, er alle mulighetene.
Spania kan by på alt fra kultur til
strandliv, og ønsker man kanskje
å stå på ski, så er det ikke langt å
kjøre fra kysten til et skisportanlegg på over 3.000 meters
høyde, med utfor, slalåm og så
videre. Videre går det daglige
direktefly til hele Spania. Og
ikke minst er det et varmt og
godt klima.»
At klima er en av hovedårsakene
til at nordmenn foretrekker
Spania, bekreftes ikke minst av
tallene fra spanske myndigheter:
Foruten feriemånedene juli og
august er det nettopp om vinteren at flest reiser sørover, og

stadig flere nordmenn flykter fra
snø og kulde i Norge til sol og
varme på spanske strender.

KANARIØYENE MEST POPULÆRT
Kanariøyene er nordmenns foretrukne reisemål, mens briter og
tyskere gjerne drar til den
spanske østkysten. Hver tredje
reisende fra Norge drar til
Kanariøyene. Dette har likevel
forandret seg de senere årene, og
hittil i år har færre dratt til
Kanariøyene og Andalucia,
mens flere har dratt til østkystregioner som Alicante og
Valencia.

– «Vi ser også at etterhvert som
folk kjøper seg hus i Spania, er
det flere som tar det i bruk til
høytider som man tradisjonelt
har feiret hjemme,» forteller
Pedersen. Og i årene som kommer vil trolig flere komme til å
feire jul i varmere strøk. Neste år
antaes det nemlig at 35.000

norske familier planlegger å
kjøpe bolig i utlandet, og mange
av disse kommer til å kjøpe i
Spania. Det er en utvikling som
Pedersen og de andre på turistavdelingen gleder seg over.
At Spania vil fortsette å være
nordmenns favorittland og få
flere turister i årene fremover, er
det ingen tvil om. Det merkes
også på turistavdelingen:
– «Vi merker at det øker. Vi begynner å bli for få medarbeidere,
og skulle gjerne ha hatt en til.
Blant annet er den presseansvarlige også regnskapsansvarlig.
På den svenske og den danske
turistavdelingen er det egne
ansatte som arbeider med regnskap,» sier hun og tilføyer: «Vi
får mase på ambassadøren.»

Hos oss får
du de beste
prisene!
Ta bilen din på toget:
Narbonne - Hamburg
Festaften Benidorm Palace
Hoteller og leiebiler
SAS/Braathens - Sterling
KLM - Norwegian m.m.
Vi ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nyttår!
Åpningstider:
Mand.-Fred.: 9.00-14.00 og 17.00-19.00 Lørd.: 10.00-12.00

PRØV OSS! BILLIGERE ENN DU TROR!
nd Ringen
Sca

Ring oss eller kom innom!
Saga Travel, Lomas Playa III,
Urb. Lomas del Mar, 03180 Torrevieja
Tlf: 966 921 998/Fax: 966 923 022

vis-á-vis Clinica Benidorm
Vi snakker norsk

 Alt innen hjemmetjenester
 24 - timers vakttelefon

 Utlån av hjelpemidler
 Tolketjenester

 Blodprøver - INR
 Sykehjem
 TRYGGHETSALARM
MARKEDSFØRER SPANIA: Hver januar finner du jentene fra “Den
spanske stats turistavdelig” på Lillestrøm. Da svarer de blant annet på
spørsmål fra publikum om alt som har med Spania å gjøre.

Ring oss på

619 274 038

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes
Vi snakker norsk og engelsk.
Kun timebestilling: mandag til fredag
Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)

laboratorium, røntgen og
spesialiteter under ledelse
av Dr. Nilsen
Dr. Trond Helge Johnsen

 Egen dialyseavdeling
for ferierende

 Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67
965 86 11 81

Allmennpraktikerne med norsk
og spansk legeautorisasjon.

Åpningstider i julen:
24 + 25 + 29 og 31/12 kl 09.00 - 12.00
26 + 27 og 28/12 kl 09.00 - 15.00

 Moderne legesenter med eget

 Norsk ortoped

Åpningstider:
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 12.00

• Skandinavisk personell.
• Vi tar alle typer blodprøver

Sociedad Medico Turistica S.A.
Avda. de Madrid, 26
Torre Principado Loc. 29/30
03500 Benidorm
Fax: 965 86 71 98
(mellom strandpromenaden og
hovedgaten i Benidorm. Ved siden av
Den norske turistkirke)

(også INR og senkning), de
fleste analyseres på stedet.
• Hjemmebesøk ved behov.
• Vaksiner (til barn og voksne).
• Henvisninger til spesialister

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86
Utenom kontortid: 649 542 252
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir
(ved siden av den norske bakeren)

Vi ønsker alle våre pasienter en riktig
God Jul og Godt Nyttår!
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Alfaz del Pi

Kreativt på Alfaz del Sol
Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11,
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon
966 920 659
Mob. Pia: 680 797 090

Centro Internacional
de Acupuntura
Siden 1988 i Torrevieja: Antonio Amoros, diplom i Kinesisk
medisin fra Universitetet i Beijing

 Kinesisk medisin og spesielt
Akupunktur er fordelaktig til behandling
av mange sykdommer som:
- generelle smerter og problemer med
muskler, hofter, nakke, isjias, rygg,
knær, skuldre, armer, hodepine,
migrene, svimmelhet, kvalme,
allergier, søvnløshet, stress/nerver.

Frk. Storemyr påtar seg alle typer frisøroppdrag. Alle typer kunder er
selvsagt velkomne, store som små og unge som gamle. Har du
planer om bryllup eller lignende, kan du stikke innom for å få jobben
gjort, eller du kan stikke innom for å få tips og veiledning.

På service senteret i Alfaz del Sol like utenfor sentrum av Alfaz del
Pi, er “Frk. Storemyr“ nylig åpnet. Det er Elin Storemyr fra Lillesand
som endelig har åpnet sin frisørsalong etter mange år i faget.

 Akupunktur kan også brukes mot vekttap, da det regulerer kropsfunksjonene
og stoffskifte.
 Behandling for barnløshet med
kinesisk medisin.

c/Apolo, 82 1o J - K Edif Hernan Cortes, Torrevieja

Tlf: 966 707 262 / 609 634 939
www. acupuntura-torrevieja.com

För ett hälsosamt
inomhusklimat!

Tilluft

Överluft

Fränluft

Fuktskador - Mögel - Trötthet - Radon - Allergier
Automatisk fukt och ventilationsfunktion
Lätt installation
Vi har professionella installatörer om du önskar detta
Tel: 68 72 18 528
E-mail: p-ventilation@hotmail.com

HANS PETTER BARSTAD

E

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

tter 13 år i frisøryrket,
kun avbrutt av fire år som
kunststudent, blant annet
i Altea, mener Elin det falt henne
nokså naturlig å starte sin egen
salong. Kreativitet og kompetanse skorter det definitivt
ikke på. Elin har fagbrev både
som herre- og damefrisør.
Dessuten mener hun at kunststudiene har gjort henne til en bedre
og langt mer kreativ frisør.

dling, og få det beste ut av både
meg og kunden. Jeg ønsker at
salongen skal ha en slags kunstnerisk atmosfære, sier Elin som
har maling og skulptur som hovedinteresser ved siden av klippingen. Målet er å kunne kombinere
kunsten med frisøryrket. Det er
viktig å utvikle seg. Kravene til å
drive en frisørsalong her i Spania
er vel så store som hjemme i
Norge, konstaterer Elin.

Det var for øvrig kunststudiene
som brakte henne til den iberiske
halvøy. Det siste halvåret
tilbrakte hun som utvekslingsstudent
ved
Miguel
Hernandez Universitetet i Altea.
Etter endte studier valgte hun å
bli litt lenger. Nå har hun bodd
drøyt tre år i Spania. Etter å ha
vært ansatt ca. 2,5 år ved
Peluqueria Elyane i Altea, har
hun altså funnet ut at tiden er
moden for å starte sitt eget.
Pågangen er over all forventning, sier Elin som likevel
mener det er for tidlig å tenke på
å ansette noen.

Å holde seg oppdatert på mote er
fullstendig vitalt for en frisør som
ønsker å være up to date, sier Elin.
Hun legger derfor stor vekt på å
være à jour med det internasjonale
motebildet. Hun er allerede godt
informert om trendene som ventes
på forsommeren. Det blir mer
bevegelse neste år. Lokker og
krøller er på full vei inn igjen.
Dessuten er nye og interessante
klippeteknikker på vei inn. Det
blir mye ”disconnection” og
”pointcut” i tiden som kommer,
smiler Elin.

Elins filosofi er at hver enkel
kunde skal føle seg spesiell. Jeg
ønsker å gi en personlig behan-

Frk. Storemyr påtar seg alle typer
frisøroppdrag. Alle slags kunder er
selvsagt velkomne, store som små
og unge som gamle. Har du planer
om bryllup eller lignende, kan du

stikke innom for å få jobben gjort,
eller du kan stikke innom for å få
tips og veiledning. Ingen utfordringer er for store, og det å gi tips
og råd er vel så spennende som å
utføre selve klippen, sier Elin. Hos
Frk Storemyr skal dessuten kunden føle at han får noe igjen for
pengene. Derfor har blant annet
salongen spanske priser.
PRODUKTER
Hårprodukter er et annet stikkord
for Frk Storemyr. Produktene er
essensielle for finishen, men de
gode produktene er ofte svært
dyre. Ved å kutte ut småflasker, og
kjøpe store flasker i så store kvanta som mulig, kan man sette ned
utsalgsprisen betraktelig, mener
Elin. Hun selger produkter fra
anerkjente Tigi til hyggelige priser. For eksempel får man
Bedhead, Catwalk og S-Faktor til
under halv pris av hva de samme
produktene koster hjemme i
Norge. Helheten er viktig. Jeg
ønsker at kundene skal føle de har
fått en bra behandling for en
rimelig penge. Så langt syntes jeg
at jeg har lykkes med det, avslutter Frk Storemyr.

Servicesenteret

...alt på et sted!
YOUnited.no

Den Norske Klubben
E-post: dnk@vipred.com

Åpningstider:
mandag - fredag 10.00-14.00

Åpningstider:
tirsdag - torsdag 09.00-14.30

Tlf: 965 887 028

Tlf: 965 889 379

DAME OG HERRESALONG
Velkommen inn til Elin for
klipp, tips og veiledning
Åpningstider:
Man-Fre:10.00-18.00 Lør: 10.00-14.00
Tlf: 965 888 688

Salg av leiligheter
fra 160.000 €

Spanske og skandinaviske
dagligvarer
Tlf: 966 860 286

Allmenpraksis, spesialkompetanse i
protetikk, implantat, tannblekning.

For mer informasjon kontakt vår selger
på e-post: krhb@selvaag.no

30-40% billigere behandling enn i Norge!
E-post: er@epost.no • Mob: 606 585 766

E-post: alfazdelsol@selvaag.no

Tlf: 966 865 019

Tlf: 966 860 700

Tlf: 966 860 759

Alt innen hjemmesykepleie og hjemmetjenester

NORSKEID INTERIØRFIRMA

Vi er der når du trenger oss.
Hele døgnet – hele året.

Kontor og showrom på servicesenteret
Vi innreder din spanske bolig!

Fysioterapeut: Carlos D. Sørensen

E-post: post@costablancanurses.com

E-post: norstiltart.no

Tlf: 966 860 294

Tlf: 619 274 038

Tlf: 651 182 543

• Trygderefusjonsavtale
• Treningsmuligheter

Services
Vi har leiligheter til leie for kort- og
langtidsleie med service og opplevelser.

Costa Blanca
Nursing
Fysioterapi, Osteopati, Akupunktur 2000

Åpner i Januar.
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Murcia

Scan Telecom
Ring til

NORGE for kun

2,9 ct.
Lørdag 24 timer. Resten av uken 5ct./min.
fra fastlinje til fastlinje
Nesten 40.000 kunder
på 5 år kan ikke ta feil!
Mer informasjon hos :

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000
info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

En tredjedel av PP ordførerne
har vært anmeldt for korrupsjon

E

n av tre PP ordførere i
Murciaprovinsen
har
saker utestående med
rettsvesenet. Rettere sagt har 10
av 32 PP ordførere i provinsen
vært anmeldt for korrupsjon.
Samtlige anmeldelser dreier seg
rundt uregelmessigheter i
forbindelse med urbaniseringsprosjekter eller miljøkriminalitet. Nylig ble tre personer
arrestert i sammenheng med et
stort utbyggerprosjekt i Totana
kommune. Murciaprovinsens
president Ramon Luis Valcarcel

(PP), sier at partiet hans nå skal
gå seg selv i sømmene. Men han
understreker at hans partikolleger bare er anmeldt, og at
ingen er dømt for noe som helst
foreløpig.

INNRØMMER PP HAR ET
KORRUPSJONSPROBLEM:
Murciaprovinsens president Ramon
Luis Valcarcel (PP), sier at partiet
hans nå skal gå seg selv i sømmene.
Men han understreker at hans partikolleger bare er anmeldt, og at
ingen er dømt ennå.

Madrid

Ny politienhet har nok å gjøre

G

uadia Civils enhet for
kriminalitet innen planog byggebransjen har
vist seg å være en effektiv
nykomling. Avdelingen har,

Klima- og poolteknikk
Varmepumper til basseng 28 oC hele året
Svøm naturlig og sunnere i ditt eget
saltvannsbasseng!
Solar bassengtrekk gir 20% gratis varme!

Air Condition - Kjøl og varme i ett
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+
Inkludert luftrensesystem

siden oppstarten for bare seks
måneder siden, etterforsket over
100 tilfeller av korrupsjon.
Nylig måtte 16 offentlige tjenestemenn møte i retten i Madrid.
Fem av disse er foreløpig
fengslet. Alle er tiltalt for å ha
påvirket avgjørelser angående
byggetillatelser eller åpningslisenser i byen.
Enkelte av de mistenkte i korrupsjonsskandalen, som har fått
tilnavnet
”Operacion
Guateque”, er høytprofilerte
bystyremedlemmer. Men ordfører i Madrid Alberto RuizGallardon (PP), avfeier anklagene som rent nonsens. Han
benekter at noen av hans nære
kolleger har vært involvert i kor-

Vi leverer 28 TV Kanaler

Bedre innemiljø - rens og desintifiser ditt airconditionanlegg!
Fuktighet fra ditt aircondition anlegg er et ideelt miljø for bakterier, mugg etc som skaper
dårlig lukt og dårlig inneklima. Maskinen bør desinfiseres årlig for å holde unna bakterier,
skitt og mugg. Spesielt viktig er dette på eldre og rimeligere modeller uten moderne
luftrensesystemer. Et skittent klima anlegg gir ikke bare dårlig helse, men den yter mindre og
bruker mere energi i drift.

Få ditt anlegg renset og desinfisert årlig !

37 år i Altea. Vi gjør teknisk service. Vi snakker engelsk og tysk.

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann
c/Cuesta de las Narices, 4, bajos - Altea

Telf.: 966 880 512 -

americanpool@telefonica.net

Beste kebab i Alfaz området !?
?
?
? ? ?
? ?

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

rupsjon. Politiet, på sin side,
mener at skandalen i Madrid kan
ha et størrelsesomfang på linje
med for eksempel Andtraxsaken på Mallorca.
Andalucia er verstingen når det
kommer til antall tilfeller som
etterforskes av den nye Guardia
Civil avdelingen. 21 saker er for
tiden under opprulling i Spanias
sørligste region. Deretter følger
Galicia med 14 saker, mens det i
Madrid er ti, i Castilla-La
Mancha seks og i Valencia fem.
På landsbasis har til sammen
126 personer vært gransket av
den nye avdelingen, og 57 personer har til nå blitt fengslet.

NRK1 TV2 TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)
interesante engelske og svenskeTV kanaler
Vi installerer i:
Benidorm* Alfaz del Pi* Albir* Polop* La Nucia* Altea

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000
info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com
Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

?

?
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Rojales

Massivt misbruk
av offentlige midler

D

et er blitt kjent at kommunestyret i PP-styrte
Rojales har bedt om
nærmere to millioner euro ekstra
for at kommunen skal klare seg
økonomisk igjennom årets to
siste måneder. Både opposisjonspolitikere og journalister har
bedt om en forklaring på hvorfor
et så stort beløp kommer i tillegg
til det offisielle budsjettet. PP
henviser til et dokument de publiserte i oktober.
Der står det blant annet svart på
hvitt; 100.000 euro skal brukes
på fiestaer. Dette til tross for at
det ikke arrangeres offentlige
fiestaer i Rojales verken i
november eller desember.
30.000 euro skal brukes til en ny
kommunal
fotballskole.
I
utgangspunktet en god ide, men

det er lite trolig at det vil kunne
etableres fotballskole i løpet av
bare to måneder. En slik skole
må derfor nødvendigvis berøres
av neste års budsjett. Videre
trenger PP mere penger til finansielle rådgivere. Det er ingen tvil
om at de økonomiske prioriteringene kunne vært bedre, men
igjen; det er ikke mulig å utrette
så store mirakler på så kort tid.
Neste år derimot, kan en begynne med blanke ark.
PP ønsker dessuten å bevilge
65.000 euro til kommunens kulturdepartement. Kritikerne sier
at dette er vel og bra. Men at kulturdepartementet allerede har
mottatt 80.000 euro fra årets
budsjett, uten at det har hatt noen
synlig effekt på kulturlivet.
Snarer ligger en rekke kulturin-

KORRUPSJON SATT I SYSTEM: PP politikerne i Rojales kommune ber om penger til
prosjekter som ikke eksisterer. Ansetter sin umiddelbare familie i fiktive stillinger, alt for å
underslå mest mulig penger av kommunekassen.

stitusjoner i brakk som følge av
den nye administrasjonens manglende oppfølging, hevder opposisjonen. Kulturdepartementet
ledes for øvrig av Sylvia Pizarro.
Hun gift med Ismael Pizarro, og
er i følge sine motstandere et
kapittel for seg selv. Herr Pizarro
er fru Pizarros personlige “assistent”. Hans stillingsinstruks tilsier en arbeidsdag på rundt 5 timer
ved rådhuset i Rojales.
Problemet er bare at herr Pizarro

har full stilling som inspektør
ved El Limonar Privatskole i
Murcia. Skolen ligger ca. 50
kilometer unna rådhuset i
Rojales, et faktum som gjør
Pizarro til litt av en supermann,
bemerker opposisjonen. For
jobben som sin kones assistent
tjener han rundt 12.000 euro i
året. En grei årslønn med tanke
på at det ikke kreves hverken
tilstedeværelse eller noen form
for innsats. Fru Pizarro forsvarer

det hele med at paret jobber
svært hardt for kommunens
beste. Herr Pizarro utfører sin
assistentjobb på kveldstid og i
helgene, understreker hun.
Opposisjonen er av en annen
mening. Ordfører Antonio
Martinez Canovas bør snarest
løse Ismael Pizarro fra stillingen
som sin kones “assistent”. Dette
er misbruk av offentlige midler,
raser en talsmann for PSOE.

CAPRITX

SKOBUTIKK

Åpent fra 10.00 - 14.00 og 16.30-20.00
Avda. Albir 34, ALBIR. Tlf: 96 686 67 22

Verdikupong

6€
Prisavslag

Den Norske Skolen i Rojales
Barne, ungdoms og videregående skole i SPANIA
Tlf: +34 966719684
E-post: post@norskeskolen.com
Besøk vår hjemmeside: www.dnsr.no

Stort utvalg i store størrelser og ekstra brede sko !
Med denne verdikupong får du et pris-avslag på 6€! En kupong pr person.
(Gjelder ikke tilbudsvarer)
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Rioja

Madrid

Würth museet
har åpnet i Rioja

R

einhold Würth, kjent for
sin store kunstsamling
som forøvrig har blitt en
av de største i hele verden, har
åpnet et nytt samtidskunstmuseum
i La Rioja i forbindelse med at firmaet hans, Würth, har 30. årsdag.
Museet ligger ved Logroño, La
Riojas hovedstad, i en idyllisk
park full av diverse skulpturer.
Den 3000kvm store bygningen
er et kunstverk i seg selv pga. sin
originale arkitektur med en kubisk
sal laget flere glassvinduer enn du
kan telle som gjør at bygningen
danser i sollyset.
Museet skal romme tre utstillinger hvert år, så det blir i konstant
aktivitet, slik at det er alltid noe
nytt å se!
Det eneste som blir fast og derfor har blitt museets symbol er
kunstverket ”Calibres” av Miquel
Navarro. ”Calibres” er en åtte
meter høy skulptur som representerer ei bok med forskjellige
geometriske tegninger.

INFO

OM MUSEET:

Åpningstider:
Mandag - lørdag: kl.10 - kl.20
Søndager: kl.10 - kl.15
GUIDET TUR:
Mandag - fredag: kl.18.30
Lørdager: kl.12 og kl.18.30
Søndager: kl.11 og kl.12

DAGENS
LUNSJMENY
mandag til fredag

HAWELI

STOR BUFFET
søndag og onsdag
kl: 19.00-23.00
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RESTAU

Prof. dr. h.c. Reinhold Würth.

Flere fattige og flere millionærer

S

pania klatrer på statistikken for utvikling og
levestandard, men landets
sosiale forskjeller blir stadig
større. I følge en undersøkelse
utført av bistandsorganisasjonen
Caritas, lever 1,3 millioner spanjoler i det som karakteriseres
som alvorlig fattigdom. Det vil
si at ca 3% av den spanske
befolkningen lever på under
25% av det den gjennomsnittelige spanjol lever for.
Videre mener Caritas at 20% av
den spanske befolkningen lever i
det som karakteriseres som
moderat fattigdom. Det vi si at
en av fem spanjoler lever på
mellom 25% og 50% av det en
gjennomsnittlig spanjol lever
for. En politisk omveltning med
langt større vekt på de dårligst
stilte, må til for å få bukt med



Reserver jule- og nyttårsmeny fra 24. des til 1. jan
VI HAR CATERING - LEVERER TIL SELSKAP

Åpent alle dager: 12.30-15.30 og 18.30-24.00
Tlf: 966 866 864 - 677 004 651 (vis à vis Albir Playa Hotel)

Eneste indiske restaurant med “ekte”
indisk eier. Født, oppvokst, og opplært
av ekspertene i Dehli.
Opplev det magiske India: INDIA GATE

Meny for to Forrett: “Onion Bahaji, Chicken Tikka,
24 €
Hovedrett: “Chicken Balti, Chicken Madras, ris og Naan brød.
Inkluderer en stor flaske vann, 2 øl eller en halv flaske vin.
C/Gerona 2/15 (Benidorm) TEL: 636 059 785
ÅPENT ALLE DAGER FRA 18.00

den negative utviklingen, heter
det i undersøkelsen.
Ved siden av at fattigdommen
øker, figurerer Spania nå for
første gang på lista over de ti
landene i verden med flest dollarmillionærer. 148.000 spanjol-

er besitter verdier på over en
million dollar (drøyt 600.000
euro). Spania har i løpet av de
siste par årene fått 24.000 nye
dollarmillionærer. Majoriteten
har skapt sine formuer innen
børs og eiendom.

M A R K E D E R / M E R CA D O S
Markedene på kysten kan være gode
steder for å kommer over et “billig
kupp” eller bare titte litt for underholdningens skyld. Mye godt frukt og grønt
selges også til svært hyggelige priser.
Interesserte i antikviteter vil også finne
mye spennende på markedene, og spesielt på bruktmarkedene (rastros).

7,90€

12,90€
TAKE-AWAY -10%

STADIG STØRRE FORSKJELLER I LEVESTANDARD:
1,3 millioner spanjoler lever i det som karakteriseres som alvorlig fattigdom.

MANDAG:
Callosa d’en Sarrià
Dénia
Parcent
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro
TIRSDAG:
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)
ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel



Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada
TORSDAG:
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)
FREDAG:
Alfás del Pi (08.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)

LØRDAG:
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca
SØNDAG:
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)
La Manga (Cabo de Palos)

Tips oss om endringer og mangler:
red@spaniaposten.no

B R U K T M A R K E D E R ( R A S T RO S )

ALICANTE:

BENIDORM:
CALPE:
DÉNIA:
GUARDAMAR:

Daglig kunstmarked
ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900
Søndager jazz, funk og loppemarked
Onsdager fra 0800-1400
Fredager fra 0800
Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN:

Lørdag loppe- og antikkmarked
fra 0800-1400
TEULADA:
Sødag stort brukmarked
(Flyttet til Pedreguer)
LA NUCIA:
Søndager loppemarked
POLOP:
Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og antikk fra 0900
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Cartagena

Nordmann tiltalt for minibanksvindel

” BENIGNA SALINAS”
i Casa Calpena - HVEM ER VI?
I OSLO:

P

åtalemyndighetene
i
Spania har tatt ut tiltale
mot en 22 år gammel
nordmann og en to år yngre
rumener, begge er mistenkte for
storstilt
minibanksvindel.
Påstandene lyder på 10 år.
Nordmannen risikerer dessuten
tre år ekstra for å ha benyttet et
falskt førerkort. Politiet mener å
kunne bevise at de to har
plassert dataavlesere i en lokal
minibank, for så å tilegne seg
pinkodene til bankens kunder.
Svindelforsøket ble avdekket
allerede i desember i fjor da en

ansatt i banken varslet politiet
om uregelmessigheter ved den
aktuelle minibanken. Dermed
ble de to mennene arrestert i det
øyeblikket de kom for å demontere dataavleserne. Utstyret skal
ha vært todelt med både kamera
for å snappe opp kodene og en
skanner for å avlese magnetstripene. I bilen til de pågrepne
ble det i tillegg funnet apparater
som kan brukes til å forfalske
bankkort.

”Sancho” (1974-1979)
”Norberto” (1979-1982)
I ALICANTE:

”La Moñica” (1992-1998)
I MADRID:

”Casa Benigna”
Restaurante Patellería
1990-?
Benigno Soto, 9
28002 Madrid
Tlf. 91 413 33 56 og 696 47 94 15
I SALINAS:

IKKE TAST KODEN ÅPENLYST:
Et kamera kan snappe opp koden
din, og er en skanner montert for å
avlese magnetstripen så kan kontoen din tømmes raskt.

”Benigna Salinas”

Norberto Jorge, krovert

Almoradi

Norsk importerte spesialiteter.

Åtte arrestert for
narkotikaomsetning

Pinnekjøtt, ribbe, medisterpølser m.m.

G

uardia Civil har arrestert
åtte personer mistenkt
for storstilt omsetning
av kokain og piller. En av de

arresterte er mindreårig, de
øvrige er mellom 20 og 31 år.
Salget skal hovedsaklig ha
foregått i Albatera og San Isidro.

Restaurante Patellería
2006-?
Paraje ”Casa Calpena”, 54
03638 SALINAS (Alicante)
Tlf. 96 697 42 86 og 649 74 29 95

Kjøp din julemat hos oss!
Fiskeforretning med norske produkter. Slakteri og bakeri. Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08
Åpningstider:

Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask

Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Akropolis Altea

Nå også i

Benidorm

G RESK R ESTAURANT
Sant Pere, 23 Altea
(v/stranden)

Telf: 966 881 783

Mand. - Fred. kl. 12.00-16.00
Dagens rett: 4,90 €
Åpent alle dager!

Dagens rett: 5,90 €
Vicente Llorca Alos No 3-3

PLAYA PONIENTE
Tlf: 96 680 81 04

Madrid

Strengere straffer
for trafikkforseelser

E

n ny lovreform i Spania
skjerper straffene for
t r a f i k k f o r s e e l s e r.
Risikoen for og miste førerkortet
skal bli større. Blant annet skal
førerkortet
inndras
ved
hastigheter over 200 kilometer i
timen. Promille på over det

dobbelte av hva som er tillatt
skal føre til samme skjebne.
Bilførere uten førerkort går
likeledes tøffere tider i møte. De
risikerer fengselsstraffer på opptil seks måneder hvis de blir
stoppet etter 1. mai neste år.

Arrangementer Bestill bord til Fandango’s
på
 Spesielle julemeny, serveres fra 10. desember
Nyttårsfeiring fra kl 20, inkl. middag, vin og
champagne ved midnatt. Pris 60€


Bar og Restaurant

Calle Pau Casals 10, Albir (ved HAGA NOR) - Tlf: 966 864 030

RESTAURANTE CESAR I ALBIR

Spesialiteter: Argentinsk kjøtt, empanadas. Internasjonal meny.
Vi har Take-Away på Jule- og Nyttårsmat den 24/12 og
31/12 mellom kl 12.00-21.30. Stengt 25/12 og 5/1-08.
Ribbe - Fylt kalkun - Helstekt gris - Fylt indrefilet m.m.

Åpent kl 12.00-16.00 og 18.30-22.30. Onsdag stengt. Avda. del Albir, 68 - Telf: 96 686 73 78

Ana fra Miramar ønsker
- Vi har meny på norsk.
velkommen til:
Åpent mandag til lørdag,
Søndag stengt.
Stengt fra 23/12 til 7/1-08.
616 370 331

Tirsdag
25. Desember

R
STAU ANTE
RE

Dagens meny
13.00-16.00
Kveldsmeny
18.30-23.00

8,50€
11,50€

c/Joaquín Turina, 1, local 5, ALBIR (overfor Det Norske Bakeri) - Tlf: 966 864 906

5 retters julelunsj fra kl 13

Pris 35€

7 retters luksus julemiddag fra kl 20
- inkl. 1 glass Louis Roederer Champagne,
live underholdning. Pent antrekk. Pris 125€

Ritz
Ring og bestill nå!
Tlf: 966 867 448 - 616 076 688
Playa Albir. Åpent alle dager fra 10-24
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Spanske juletradisjoner
Spanske juletradisjoner kan fortone seg noe "annerledes" enn våre
egne, både i matveien og måten julen feires på. Verdens største
julelotteri den 22. desember er selve innspurten til julefeiringen. Hva
julematen gjelder så er den høyst variabel, men kjempereker, Turrón
og Polvorones ser ut til å være standard i de fleste spanske hjem denne
kvelden. Om man ønsker å feire julen i desember eller i januar er fritt
valg. Ofte blir det: "ja, takk, begge deler!".
VERDENS STØRSTE JULELOTTERI
Spede barnestemmer synger
julen inn med magiske tall i verdens største julelotteri. Den
lykkebringende mannen på
tvreklamen har i lengre tid minnet oss på lotteriet. I et halvt års
tid har folk hamstret julelodd,
byttet tall seg imellom og bygget
opp forventningene. Noen drar

EL GORDO: Det spanske julelotteriet er det største i verden.

til og med til byen Sort (hell og
lykke) for å kjøpe lodd eller gni
loddene sine mot gullstatuen
som bringer hell og lykke. Alle
sitter klistret til tv-skjermene 22.
desember forventningsfulle i håp
om at deres tur har kommet.
Lykketallene, som synges av
foreldreløse barn fra barnehjem i
Spania, spres via tv-skjermer og
radioer, og trykkes dessuten i
egen liste i avisen dagen etter.
Og når storpremiene deles ut
drypper det også litt på de
respektive barnehjem.
JULAFTEN
Julaften har fått større og større
inntog i spansk julefeiring. Nisse
og juletre spiller også her en
fremtredende plass, og det
vanker også gaver denne dagen.
Altså ganske likt vår egen tradisjon, bortsett fra granen som, hvis
det er noe tre i det hele tatt, er
byttet ut med palme. Når det

kommer til julemat, så varierer
det endel fra region til region og
fra familie til familie. Men ingen
jul uten kjempereker, turrón og
polvorones! Det er helt utenkelig
for en spanjol å feire jul uten å
ha en bit turrón å tygge på, enten
den er hard, myk, av sjokolade,
mandler eller eggeplommer. Her
finnes det enormt mange varianter.
DE HELLIGE TRE KONGER
De hellige tre kongers aften den
6. januar er fortsatt den viktigste
dagen i spansk julefeiring. 5.
januar arrangeres parader i
bygatene, der de hellige tre
konger deler ut godteri til barna.
Dagen er stor stas for de minste.
I forkant av kongenes ankomst
har barna satt ut småkaker og
vann til kamelene på den lange
reisen.

TURRON DE ALICANTE: Turrón er en av søtsakene som hører julen til.
Ikke bare i Spania men i store deler av sør og Latin-amerika.
KONGE ELLER BØNNE
Bakverket Roscon de Reyes er
typisk for 6. januar. Kaken har
lang tradisjon i spansk julefeiring, og bakeriene har sin fulle
strid med å bake fersk roscon for
dagen. Kaken kommer alltid
med en kongekrone og inni
finnes én bønne og én kongefigur. Den som får kongen blir
konge for dagen, og den
uheldige som får bønnen må
betale for kaken!

KONGENE KOMMER: 6. Januar
kommer “Los Reyes”, kongene, på
besøk. De har med seg godterier og
gaver til de snille barna. De som er så
heldige at de får feire jul to ganger.
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Hva skjer i jula
LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO: Barnehjemsbarna fra San Ildefonso
synger hvert år ut tallene og premoene på vinnerloddene til julelotteriet.
22. DESEMBER
Dette er startskuddet for julen!
Det har blitt en tradisjon å kjøpe
lodd og sitte foran tv, eller høre på
radioen hvis du er på jobb, og høre
på ”los niños de San Ildefonso”
(barna fra San Ildefonso barnehjem som ligger i Madrid) som
synger numrene og premiene med
en karakteristisk sang.
24. DESEMBER
blir det middag med familien og
gaver fra Papá Noel - Julenissen.
Før var det en tradisjonell matservering med kjøtt men nå er
det mer skalldyr. Dette er en
veldig viktig dag for barna, alle
roper og er utålmodige hele
dagen til det blir den rette tiden
for å åpne gavene!

25. DESEMBER
blir en kjempestor lunsj med
hele familien, vanligvis hos en
annen person enn den som man
var hos den 24. desember, slik at
alle får litt jobb med å vaske og
rydde opp.. Her kan også
serveres litt kjøtt, men det er
åpen meny med plass for nye
ideer og oppskrifter!
28. DESEMBER
i julen er det også plass for spøk
og dette er den riktige dagen. På
”Día de los Inocentes” (dagen
for de uskyldige) får du lov til å
spøke med vennene og familien.
31. DESEMBER
Denne dagen spiser vi middag

sammen med hele familien og så
etter desserten kommer en spansk tradisjon som heter: ”Las
Uvas de la Suerte” (De Lykke
Druene) hvor alle i Spania sitter
foran tv eller står foran
klokketårnet på de største
plassene i hver by med en liten
plastikkpose med 12 druer i. Der
venter vi på de siste 12
klokkeslager og poenget er å
spise en drue ved hvert
klokkeslag til vi har spist alle
12! Dette er en veldig morsom
tradisjon, Det er utrolig gøy å se
familiene og vennene dine med
8 druer i munnen og som prøver
å få plass for en til.
Etter man har klart å svelge dem,
forsvinner de unge for å ferie det
nye året, og dukker opp neste
dag 1. januar for å spise lunsj.
5. JANUAR
Denne dagen må du skynde deg!
Du må ta på deg jakka, lua og
hanskene og løpe til de store
gatene hvor det er allerede mye
folk som står og venter på Los
Reyes Magos med poser!
Hvorfor poser? Fordi Los Reyes
tar en tur i hele byen med store
gallavogner og fordeler smågodt
til alle! Da vil du se at
ekspertene også kommer med

KONGE FOR EN DAG: Det finnes minst en konge og en bønne inne i en
”Roscón de Reyes”. Den som får kongen blir konge for en dag, den som får
bønnen må betale for kaka.

paraplyer! Det er en forestilling
bare å se på folket som følger
karamellene med øynene og så
setter på sprang etter dem!
6. JANUAR
alle barna våkner tidlig og vil se
på gavene som de har fått! Mens
barna leker drar foreldrene på
bakeriet for å kjøpe en ”Roscón
de Reyes”, en tradisjonell kake
med marsipan som du må spise
forsiktig fordi den inneholder
noen små figurer. Det finnes
minimum en konge og en bønne.
Tradisjonen sier at de som får
bønnen betaler kaka og den som
får kongen, blir konge for en dag
og må ta på seg krona som kommer med kaka.

LAS UVAS DE LA SUERTE:
Nyttårsaften i Spania sitter alle foran
tv’n eller står på de største plassene
i hver by med en liten plastikkpose
med 12 druer i.

Modern svensk tandläkarklinik i
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Implantat, allmäntandvård & tandreglering









16 år erfarenhet som leg.tandläkare i Sverige.
Utför själv avancerad kirurgi, har installerat mer
än 1000 fixturer i Sverige.
Hel implantat bro utförs på bara en vecka.
Kliniken samarbetar med Astra Tech Dental.
Privat tandvård till rimliga priser.
Se vår hemsidan (prislista) eller ring.
Även finsktalande personal.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18 AKUT 24 tim

Skön golvvärme, år efter år Markiser och persienner

Svensktillverkade
handdukstorkar

Nu är det dags att skaffa nya
fräscha markiser eller byta tyg på
de gamla. Vi har markiser och
solskydd för alla typer av terasser,
balkonger och fönster. Med färger
och mönster för alla smaker.

Dryson Flex U, en handdukstork med mycket
goda torkegenskaper.
Tack vare sin rundade
U-form och induviduellt
vridbara armar underlättar det upphängning.

Vi har över 30 olika modeller

Energisnål golvvärme

NIVA CLASSIC SIMPLEX FLEXI

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm

Lago Jardin II Av. Laguna Azul Manz.5 Chalet 5 Los Balcones - Torrevieja (Alicante)

www.nordicdental.info

Isoleringssystemet förhindrar
värmeförluster nedåt. Systemet är
snabbverkande och höjer
golvtempraturen med 5-7 grader
på en timme…

www.dryson.se

NYHETER: se mer i butiken

Tel: 966 722 318

Vid köp av ett EBECO cable kit erhåller
Ni en EBECO clear mirror utan kostnad.
Erbjudandet gäller 15-9-07 - 15-12-07

Mob: 667 513 297 (H-24)
E.mail: info@nordicdental.info

scandinavian shopping centre
C/La Loma 37 Torrevieja
Tel 965 707 781

www.activerooms.es
info@activerooms.es
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RUBRIKK ANNONSER
BIL & MC

FORD TRANSIT
Ford Transit 2.0 -1995.
Svenskregistrert 42000 mil,
bensin. Bilen har hatt full kontroll og overhaling på svensk
Ford-verksted. Ny kamrem, ny
spennspole. Full tectylbenhandling. Bilen er i 100% god stand.
2.900 Euro. Tel. 634 07 51 86
MERCEDES 2004 ML
til salgs! Mercedes Benz. Sort
met. 63 000 km. Meget velutstyrt. 163 HK turbo-diesel 4WD.
Beige skinn interiør. Meget pen.
Automat. Parktronic. Tempomat.
Comand Navigasjon. Soltak.
Vinterpakke. 6 CD spiller. Kun
EUR 34.500. Kan sees i Albir.
Ring Roy på 610 533 553
Telefon: 610 533 553
OPEL CORSA

SELGES BILLIG

Opel Corsa 97 mod., selges billig grunnet flytting til Norge.
EU-godkjent sist måned.
Telefon: 687612895

2004 mod, Servo, 5 gir, alu-nye
dekk, el speil-vindu, 1100km pr
tank disel, siste service i sept,
godkjent ITV, spansk reg, 65
000 km, blå farge, instuksjonsbok på norsk og spansk, ABS,
SIPS, AC, Sentral lås, alarm, 2
varseltrekanter og 2 gule vester,
salgskontrakt på norsk og spansk, 5 seter, reg som 7 seter. KUN
5.300 euro
Telefon: 678907089
BOBIL

KJØPES

Noen som har en brukt bobil til
salgs syd i Spania? Gjerna eldre
årgang, men må være i bra
teknisk stand. Telefon: 687 621
283



DIVERSE

HUNDEBUR
til salgs i Los Altos, Torrevieja.
Hundebur (for fly- og bilreiser),
mellomstor hund, selges Euro
50. Ring Gunilla tlf. 965 715
710 eller mobil 671 720 579.
NYTTÅRSFORSETT/JULEPRESANG?
Så godt som ubrukt tredemølle
type BH Pioneer mod: G-6446 K
selges. Nypris hos Sprinter
Benidorm oktober 2006, € 699,. Kjøpskvittering og bruksanvisning følger med. Pris € 500,inkl. transport. Henvendelse tlf:
618562937 Epost: petter@sandaker.no
KONTORMØBLER SELGES BILLIG
Kvalitets kontormøbler for 2 kontorplasser bestående av kontor/PCbord, flere hylleseksjoner og skap,
arkivskap og flere stoler i stoff og
skinn samt eksklusive kontormøbler egnet for direktør/sjefskontor SELGES BILLIG, 1700euro
komplett. Tlf: 659 197 625, i Albir.



VOLVO TDI STASJON





BEKJENTSKAP

BEKJENTSKAP SØKES
Savner du en ærlig, trofast,
kjærlig, omsorgsfull og snill
dame. Først i 60 åra. Efter lang
tid alene savner jeg en å være
glad i og dele gleder og sorger
med. Kun kontakt per telefon. 69
27 56 551 (har bil)
BEKJENTSKAP MED MANN
Jeg er pensjonert kvinne. Har
kjøpt hus syd for Torrevieja. Går
gjerne tur, på kino, teater og
konserter. Hobby: fotografering
og dansing. Ønsker en å dele
opplevelsene med. Har egen bil.
Mine venner sier jeg er meget
sosial. Treffes på mob: 699 595
678

NØDNUMMER

Ambulanse

쎰

JOBB / TJENESTER

ALBIR + ALTEA
MASSAGE
THERAPIST/
BEAUTICIAN REQUIRED For certain days in massage studio in Albir & Hotel in Altea.
Basic knowledge essential, but
specific training will be given.
Interested please contact: mob
691 950 994
HJELPEPLEIER, OMSORGSARBEIDER
45 år spansk dame med anerkjent utdannelse innen omsorg,
søker arbeide i Albir-AlfazAltea omradet. Snakker spansk,
tysk, engelsk og er villig til
ålære seg norsk. Alt av interesse.
mail; momolo177@hotmail.com
eller tlf 96 686 46 26
TORREPOST OG TORREPOST DATA
Trenger flere salgs og data
medarbeidere!
Har
du
pågangsmot, er hyggelig, hjelpsom og glimt i øyet? Da er du
den vi søker! Stor inntjenings
potensiale og ikke minst spennende og lærerikt. Jobben krever
at du har førekort og at du kan
engelsk
eller
spansk.
Interessant? Ta kontakt snarest!
Telefon: 667546013
SPESIALHJELPEPLEIER

Norsk ektepar 54 og 48 år,
ønsker å flytte til varmen!
Sosiale og utadvente personer.
Begge arbeidet før med stor
arb.kapasitet. Han er mekaniker
og har bred erfaring innen det
meste av mekanikk. Jeg har bred
erfaring innen både eldreomsorg, psykiatri og p.u.h. Er

S PA N I A P O S T E N

veldig serviceinnstilt og tar
gjerne annet også. (har også
erfaring innen hotellfag)
Telefon: 45452570
STÄDJOBB

ÖNSKAS

Jag har 6-års erfarenhet av städning i hemmen genom Hemfrid i
Stockholm. Åtar mig veckostädning, flyttstädning och städning
efter uthyrning till låga priser.
Telefon: 627 474 514
ATHLON SPORT - ALBIR
Ekspedient søkes snarest til
sportsbutik i Centro Comercial
Monver, Albir. Hel- eller deltidsansettelse. Krav engelsk/spansk
og
gerne
skandinavisk.
Butikserfaring en fordel men
ikke et krav. Henvendelse (ikke
pr mail) men på telefon 96 588
9521 til Pascale (engelsktalende)
LÆRERVIKAR I ALFAZ ?
Den norske skole Costa Blanca er
interessert
i
lærervikarer,
grunnskolen. Helst realister. Ta
kontakt pr. mail eller telefon. Spør
etter Nils. Telefon: 965887767
SØKER

JOBB

Jeg er en mann på snart 40 skal
flytte til Spania og søker etter
jobb. Alt er av interesse. Jobber
som ingeniør innen plan og
byggesak. Er utdannet teknisk tegner/tekniker Har erfaring fra
arbeidet med plan, planlegging,
saksbeh., data, oppføring/resturering av bygg, snekkerarbeide
og noe salg, vaktmestertjenester.
Har førerkort på det meste, A BE
CE DE M S T samt truck, erfaring
fra lastebil og maskinkjøring. Er
allsidig og praktisk anlagt. For

ytterligere opplysninger ring
+4790660510 eller bruk e-post:
hanikola@bbnett.no
HUDPLEIER SØKES!
Hudpleier søkes til hudpleiesalong i Albir. Spansk er ikke nødvendig. Ekstrahjelp, ca 25 timer
pr.uke. ring tlf 0034 662 533 723
SYKE OG HJELPEPLEIERE SÖKES
Skandinavisktalende sykepleiere
og hjelpepleiere sökes til nytt
prosjekt pâ eldresenter. Hvis du
er interesert, vennligst send cv
til oss. Telefon: 966769846
KONTORMEDARBEIDER FULLTID
HagaNor Reiser lyser ut ny stilling
som kontormedarbeider i El Albir.
Frist for innlevering av cv er
20.11.2007. Umiddelbar tiltredelse
i full stilling. Tlf 96 686 4191.
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Costa Blanca - Nord
Marina Baixa
HUS(ADOSADO) ALBIR
Säljes pga hemflytt. Pris
295000euro. Bör ses, nära till allt,
havsutsikt, hage, egen vacker pool.
Barabacua. Stue kök, bad, 2:aet.
3sovrum, bad, AC båda etager.
Balkonger. Takterass. Stor källare
kan inredas till studio. Ny dusch,
toa finns. Tel:+34 609198682 eller
+46706300357
LEILIGHET I ALBIR SELGES
Leilighet med 2 soverom, separat
kjøkken, stue m/2 store skyvedører, bad, parkering i garasje. Ligger
nær alle fasiliteter i Albir og 1km

SPANIAPOSTEN
For å annonsere gratis på denne siden,
legg inn din annonse på websiden:

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

RUBRIKK PÅ
WEB OG PAPIR

112

Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil

062

Policia Local

092

Aché Salsa, ALBIR, tilbyr:

Book
d
julef in priva
est h
t
De beste Mojitos på Costa Blanca!
os os e
 Dans til Salsa og internasjonal pop musikk!
s!
 Musikk og dans torsdag til lørdag fra kl. 23.00 og
søndag fra kl 18.00


Info: Tove, 617 711 237 eller achesalsa@yahoo.es

BAR - DISKOTEK - Fri entre
(ligger bak Consum supermarked, hovedgaten i Albir)

www.spaniaguiden.no/rubrikk

RUBRIKK ANNONSE

S PA N I A P O S T E N

fra sjøen, i et rolig område. Bygget
2004. Selges med møbler, hvitevarer, aircondition, 32"TV / DVD,
mm. Prisantydning: 171 000Euro.
Spansk takst foreligger. Telefoner:
+47 92082081 / +34 690040345
REKKEHUS ALFAZ DEL PI
Deilig rekkehus, nær den norske
skolen, i rolig urbanisasjon, til leie
fra 1. januar 2008. Kort eller lang
tid. Høy standard. To terrasser på
bakkenivå.
Kombinert
stue/kjøkken, 3 soverom, 2
bad/WC. Alt utstyr og sengeplass
til 6 personer. Vaskemaskin, oppvaskmaskin,
DVD,
norsk
TV/radio. A/C, felles svømmebasseng 50 m fra huset. Ta kontakt for
mer info. Telefon: 47 92260550
LANGTIDSLEIE
Bo i Spania, men ha turismen like
ved. Nydelig landsbyhus i Callosa,
120m2 fordelt på 4 plan.
Sentralvarme, renovert i 2001.
Takterrasse med utsikt til fjell og
hav. Fint turterreng. Butikker og
servicetilbud i gåavstand. Rimlig
leie. Tlf. 965886258
KOSELIG LEILIGHET I ALBIR TIL LEIE
Ca 50m2, 1 soverom, 1 bad,
stue, kjøkken, terrasse, garasjeplass, aircondition. Sentral
beliggenhet, nær alle fasiliteter.
Stort felles basseng.Ledig
omgående! Langtidsleie ønskelig. Telefon: +47 9910 7995
VERTIKALTDELT HUS
I Urb. Bello Horizonte 2 tilleie
for lang eller kort tid. 3 soverom.
Pool. Tlf. (0034)670266401
ATICO DUPLEX ALBIR TIL LEIE
95 m2, 3 soverom, 2 bad, stue,
kjøkken, terrasse 14 m2, solarium 14m2, garasjeplass, sentralfyring, aircondition, jacuzzi,
oppvarmet
innendørs
og
utendørs basseng 950 euro/mnd
Telefon: 0034 646926403

mer information ring 629087173
eller skicka ett mail till filipbengtsson2004@yahoo.es
BENIDORM AVDA MEDITERRANE
Lite koselig estudio. Fullt
utstyrt. Støyfritt og solrikt. Have
med
stort
basseng.
Parkeringsplass. Pris 120.000
euro. Tlf: 966808349
TIL

LEIE I

VILLAJOYOSA

To strandleiligheter (toppetasje)
leies ut desember/januar (lavsesong), (2007) og juli/august
(høysesong)(2008). Leilighetene
har meget god standard og store
terasser. Pris for uke i lavsesong:
Leilighet A (to personer)360 €pr
uke for lavsesong og leilighet B
300 €pr uke(to barn og to voksne) Leilighetene kan kobles
sammen. Billig månedsleie.
Telefon: +4798227310
KOSELIG LEIELIGHET
Leilighet 45 m2 , Aguas Nuevas,
inneholder 1 soverom, stue, am.
kjøkken, bad, innglasset balkong
sydvestvendt m/utsikt over
Middelhavet, fellesbasseng, pent
møblert, selges € 75.000,-. Tlf.
+34 637 953 249
FLOTT HUS M/BASSENG, ALFAZ
Jeg leier ut mitt hus i San Rafael
til langtidsleietakere. 3 sov, 2
bad, 2 stuer, hvorav en kan
brukes til gjesterom, fullt
møblert. Air-cond. og sentral fyr.
Varmt hus!! Stor tomt med
utekjøkken, basseng, og mange
parkeringsplasser. Til leie på
månedsbasis. Ledig omgående.
Pris 1200 euro/mnd, 2 mnd dep.
strøm, vann og gass ekskl.
Telefon: 0047 90273701
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Costa Blanca - Syd
Vega Baja

HUS I ORXETA,NÄRA SOLGÅRDEN

Vackert 1 1/2plans hus på
150kvm 3 s.rum, 3badrum,
450kvm tomt, hög standard m
central värme, climatit fönster,
aircond, jacuzzi/sauna, pool, 5
min från stranden, 15 min till
Benidorm. Pris:280,000E, För

NY FIN LEILIGHET!
Leiilighet ledig for langtidsleie
fram til sommeren. Leil. har to
soverom, frokostveranda og stor
solrik takterrasse. Ellers er den
utstyrt med alt du måtte behøve.
Rimelig leie. Tlf: 004790045415

Nyetablert firma?
Selvstendig næringsdrivende?
Firmanavn - men mangler logo?
Art Devise tilbyr deg riktig design og fargevalg av din logo
- som er et viktig valg i markedsføring av ditt firma.

Art Devise kan også tilby oppsett av
designmanual på ditt firma.

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR
Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved strender til leie. Ca. 40 min fra
Alicante flyplass og Murcia flyplass. 3-4 km. sør for Torrevieja
sentrum. Butikker og restauranter i nærheten. Leiligheten består
av stue, 2 soverom, nytt
kjøkken, bad med vaskemaskin.
Leiligheten har også kabel TV
med norske og bl.a. andre skandinaviske kanaler. Bilder kan
sendes via mail. Tel. 47.55 93 05
55 / 47. 970 83 462
DET BESTE BOLIGKJØPET
får du hos meg nå! 3 år gammel
leilighet i Diego Ramirez rett
ved Playa los Locos med: 3
soverom, 2 bad, terrasse, 4 etasje. Prisen er INKL GARASJE og
vi ber om 115.000 euro pga
hastesalg! Så billig leilighet
finner du ikke ellers i Torrevieja,
ring meg i dag for visning, denne
blir ikke på markedet lenge!
Telefon: 692288901
LEIE 200

MMD

Leilighet til leie i Torrevieja,
både kort og langtidsleie. To
soverom, skandinavisk tv, basseng. Gode golfmuligheter,
rabattert greenfee er også mulig.
Telefon: 620179995
REKKEHUS I LOS ALTOS
Ett trevligt hörn radhus om 98
kvm fördelat på 3 sovrum och 2
badrum. Fullt möblerad och har
både balkong, terass och privat
takterass. Gemensam pool. Pris:
162.921 € Ring för mer information eller bilder; 0046 (08) 559
23 296 eller 0034 965 718 867
TERRASLÄGENHET I LA ROLEDA
2 soverom, amerikansk kjøkken,
AC i oppholdsrom samt i ett
soverum. Totalt 75 kvm inklusive terrasse. Felles basseng.
500m til bad og ca 1000m til
sentrum. Pris 106.000 euro
Telefon: +34 666 814 185
ENDE REKKEHUS TIL SALGS.
Boa. ca. 90 kvm. 2 soverom, 2
bad , åpen kjøkken/stue, aircond.,boder, takterrasse ca. 45
kvm. Uteplass med eget svøm-
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mebasseng, tot. ca. 90 kvm.
Utekjøkken
m/vann
og
strøm.Selges
for
Euro
195.000,00. Tlf: 639 867 198
ALTOS DE LA BAHIA
Ny flott leilighet med to
soverom og alt det du trenger av
utstyr, ledig for utleie fram til
juni 08. Telefon: 004790045415
VILLA

TIL SALGS

Meget pen og velholdt villa
(156m2) i El Chaparall. Solrik
hage 800 m2, flott utsikt , svømmebasseng, stor stue m/peis, sep.
kjøkken, 2 bad, 4 soverom,
vaskerom, vinterstue, solarium,
garasje, carport, boder, alarm, SAT
TV, delv. møblert selges €
398.000,- tel. +34 637 953 249
LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR

Leilighet på ca.55m2 med havutsikt, to balkonger og stor felles takterrasse like ved strender til leie.
Ca. 40 min fra Alicante flyplass og
Murcia flyplass. 3-4 km. sør for

Torrevieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Leiligheten
består av stue, 2 soverom, nytt
kjøkken, bad med vaskemaskin.
Leiligheten har også kabel TV med
norske og bl.a. andre skandinaviske kanaler. Bilder kan sendes
via mail. Tel. 47.55 93 05 55 / 47.
970 83 462
TORREVIEJA
Rekkehus/Duplex med 2 soverom,
1 med balkong. 1 bad,separat
kjøkken m/utgang patio, stue
m/peis,vaskerom m/wc. Fullt
møblert, takterrasse m/utbyggingsmulighet, felles svømmebasseng, sol hele dagen. Selges Euro
124000. TLF. 0034-610859918
eller 0047-98618884.
TORREVIEJA
3 roms leilighet i Altos De La
Bahia rimelig til salgs. Topp
stand
og
godt
utstyrt.
Leveringsklar. Interessert?
Tlf +34 675 02 16 69 / +47 901
91170.

S PA N I A P O S T E N
Stilling ledig:
Journalist / Skribent / Freelancer
Vi er en liten mediebedrift som publiserer på papir og på
Internet. Vi søker nå flere journalister for å styrke vår
redaksjon ytterligere, hovedsaklig for å arbeide med avisen
Spaniaposten.
Vi søker:
Vi ønsker en erfaren journalist/skribent til vår redaksjon i
Altea. Du vil få en sentral rolle i vår redaksjon og store
muligheter til å påvirke vår videre redaksjonelle utvikling.
Spansk er ingen krav men en stor fordel. Dette er en fast
stilling.
Vi tilbyr:
Spaniaposten holder til i moderne lokaler nær Alteas
gamleby. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, flexitid,
firmabil, fri mobil etc. Tiltredelse etter avtale
Kontakt redaktør Kim Ammouche på epost
kim@spania.no eller pr telefon for informasjon om
stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569
Spaniaposten SL
Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)
03590 Altea (Alicante)

www.spaniaposten.no

Internasjonal romjulsfest for Single
Torsdag 27 December 2007

Tlf: 630 292 301

Middag + underholdning + dans

w w w. a r t d e v i s e . e s
info@artdevise.es

Treff nye mennesker!! - STED: Hotel Kaktus Albir

Ta kontakt for en uforpliktende prisforespørsel

For informasjon om pris mv. og påmelding:
Tlf: 651 346 278 (engelsk talende) 699 029 007 (spansk talende)

www.spaniaguiden.no/rubrikk
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Valencia

Tusenfryd blir spansk Nok et kjempearrangement til
Valencia

F

red. Olsen selger seg ut av
Norges
største
fornøyelsespark og spanjoler sikrer seg kontrollen over
Norges største fornøyelsespark.
Kjøper er det spanske selskapet
Parques Reunidos, som har
sikret seg 90 prosent av aksjene
i Tusenfryd, og byr på resten av
aksjene.
– Tusenfryd får en sterk
industriell eier som kan utvikle
parken videre, sier administrerende direktør Linda Bernander
Silseth i TusenFryd i en
pressemelding.
Fred. Olsen-selskapene kontrollerte Bonheur og Ganger
Rolf eide tilsammen 50 prosent
av Tusenfryd. Fred. Olsen får
192 millioner kroner for andelen. og salget vil gi shippingbaronen en samlet gevinst på
114 millioner kroner i forhold til
kostpris for aksjene.
Budet priser hele Tusenfryd til
388 millioner kroner.
I tillegg til Fred. Olsen har
FuruholmenInvest, som eide
39,8 prosent av aksjene, sagt ja.
– TusenFryd er en førsteklasses park som har utmerket seg
med høy kvalitet, god lønnsomhet og stor evne til innovasjon. Med ThunderCoaster og
SpeedMonster har TusenFryd
bygget to av de beste berg- og
dalbanene i verden, sier admin-

SELGER SEG UT: Spanjolene sikrer seg kontrollen over Norges største
fornøyelsespark, Tusenfryd, med 90% av aksjene. Fred. Olsen selger seg ut
for 192 millioner kroner.

istrerende direktør Richard
Golding i Parques Reunidos i
pressemeldingen.
Parques Reunidos driver i dag
28 parker i forskjellige seg-

menter, og selskapet driver parker i Spania, Belgia, Danmark,
Frankrike, Italia, Storbritannia,
Argentina og USA.

MANGE TOPPBANER I REGIONEN: Valencia regionen har flere av verdens beste og mest spektakulære golfbaner. Bildet viser El Saler, like utenfor
Valencia by. Banen er kjent for både sin høye standard og for beliggenheten
like ved havet.

E
FØRSTEKLASSES PARK: Med SpeedMonster (bildet) og ThunderCoaster
har Tusenfryd bygget to av verdens beste berg- og dalbaner, sier Richard
Golding, administrerende direktør i Parques Reunidos.

DRAGON REFORMS
Advokater Abogados Solicitors

The legal meeting point

www.dragonreforms.com
email:dragon@dragonreforms.com

Building
Painting
Kitchens
Plumbing
Aluminium
Electrics

Carpentry
Gardening
Iron grills
Bathrooms
Security doors
Air conditioning

Vi er et mindre norsk-spansk advokatfirma med flere års erfaring fra Spania.
Kontorfellesskap med spansk regnskapsfirma Jordan Consulting.
Ansatt spansk advokat og tett samarbeid med seriøse spanske rådgivere for din trygghets skyld.
Kontakt norsk advokat Thomas Rønning. Første telefon er uforpliktende.

Fully Qualified - Fully Legal

Free quotation
Tel - Fax 966 807 098
All work guaranteed,
Mobile: 639 917 798
We speak/English/Spanish

C/Gabriel Miro 6, Edif. Parque Alfaz II, 2. etasje, 03580 Alfaz del Pi (Alicante), Spania
Tlf/Fax. +34 966 814 500/150 Web: www.bifrostlaw.com, Mobil Rønning: +34 647 056 267

tter suksessen med
“Americas
Cup”
i
Valencia kan regionen nå
se frem til en rekke store internasjonale arrangementer i
fremtiden. Det europeiske
”Formula 1 Grand Prix” får sin
faste runde i Valencia sentrum,
verdensmesterskapet
for
innendørs turn og Volvo Ocean
race er alle lagt til byen som i
November var vertskap for FN’s
klima panel.

Erfaringer å dele med andre ?

?

??

???

Det er nå bekreftet at PGA
Touren får et mesterskap som
skal spilles i Castellon, den nordre provinsen i Valencia regionen. Dette ble meddelt pressen
av Francisco Camps, president
for Valencia regionen og Carlos
Fabra, president for Castellon
provinsen. Mesterskapet vil få
tittelen ”Valenciana Masters
Castellon Costa de Azahar”.
Endelig dato for arrangementet
blir endelig fastsatt oktober
2008.

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr
Avda. del Albir
Albir
Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte
fra digitalkamera !
Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.
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Alfaz del Pi

Inviterte til juleverksted i Alfaz del Pi
Fredag den 30. november inviterte Fysiakos
(Kristiansen fysioterapi og trening) til juleverksted på hotell Colina i Albir for aller første
gang. De påmeldte skulle innføres i kunsten
å lage ”juleegg”.

HANS PETTER BARSTAD

“JULEEGG-SPESIALIST”: Og
primus motor, Oddny Kallestein (til
venstre) og eier og daglig leder av
Fysiakos, Miriam Kristiansen,
inviterte til juleverksted for aller
første gang.

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

M

eningen er at deltagerne skal kunne
designe sin egen
julepynt, men det er likeledes
ment som et sosialt tilbud til alle
som benytter seg av våre tjenester. Midtveis vil det bli servert
en bedre middag, sier eier og
daglig leder av Fysiakos Miriam
Kristiansen.
Kristiansens
mor
Oddny
Kallestein er i Spania for å
tilbringe noen vinteruker. Det er
hun som er juleverkstedets
primus motor. Rettere sagt er det
Kallesteins mangeårige pasjon
for
”juleegg”,
som
er
utgangspunktet for at juleverkstedet kom i gang: Eggene har
lenge hengt til pynt i Fysiakos`
lokaler. Der har de blitt lagt godt
merke til. Så etter gjentatte henvendelser fra nysgjerrige besøkende valgte vi nå i år å arrangere

et juleverksted, sier Kristiansen.
Oddny Kallestein kan fortelle
at hun begynte å lage ”juleegg”
sammen med noen gode naboer
hjemme på Osterøy for rundt ti
år siden. Fremgangsmetodene
fant de i en dansk bok med tittelen ”Patchwork på Kugler og
Kegler”. Materialene, som hovedsakelig består av isoporkuler i
forskjellige former og størrelser,
stoff, pyntebånd og paljetter,
samt små gull- og sølvkuler,
kjøper de i vanlige hobbybutikker. I tillegg trenger man
verktøy. Pappkniv, saks og nål
dekker de fleste behov, sier
Kallestein.
Å lage ”juleegg” i førjulstida
utviklet seg raskt til å bli en
tradisjon blant naboene på
Osterøy. Men ved å variere farger og motiver, kan man fint
bruke eggene som pynt også
utenom jula. Vi bruker eggene

både til advent, jul og påske, sier
Miriam Kristiansen. Detaljene
kan man variere nærmest som
man vil. Det er egentlig bare de
tekniske ferdighetene og fantasien som stanser en, påpeker
Oddny Kallestein, som for øvrig
informerer om at det kreves en
god porsjon tålmodighet og fingerferdighet for å oppnå et godt
resultat. Og at det kan ta alt fra
1\2 til 5 timer å lage et egg.
Anny Vintertun og Sylvi Loftås
er to entuastiske deltagere på
Fysiakos` juleverksted. Mens
det for Vintertun er en helt ny
erfaring å lage ”juleegg”, er
Loftås en av veteranene fra oppstarten på Osterøy. Vintertun
syntes det hele ser nokså vrient
ut, men hun håper at det i løpet
av kvelden vil bli mer overkommelig. Med god porsjon
tålmodighet kommer man langt

på vei, oppmuntrer Sylvi Loftås
Trivselsfaktoren er generelt
høy på hotell Colina denne
novemberkvelden. Interessen for
å lære seg å lage ”juleegg” er
stor. Det viser seg at også de
mest pessimistiske deltagerne

NYBEGYNNER OG VETERAN: Anny Vintertun og Sylvi Loftås er to
entuastiske deltagere på Fysiakos` juleverksted.

Jayne og hennes team gir deg råd om skifte av hårfarge og stil. Se deg selv med ny stil på PC skjermen.

13år i Spania
Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · TV2 · TVNorge, og flere...
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Timebestilling anbefales. Tlf: 966 868 854

SHAPES INTERNATIONAL HAIR GROUP
C/Pau Casals, 16, Albir. Like ved golf/cricketbanen i Albir.

Albir
Beauty &
Wellness
Salon

DESEMBER

?

?

?

HAIR

NYHET !!

TILBUD:

Ansiktsbehandling inkl. farging av vipper og bryn; 40€
Alt innen fotpleie, manikyr, ansikts-, og kroppsbehandlinger,
voksing, aromaterapi, massasje.
KJØP ET GAVEKORT I JULEGAVE! EN PERFEKT GAVE TIL HUN/ HAN SOM HAR ALT!

Calle Ruperto Chapi 9, Coliseo, Albir.

Drømmer om Spania ?

? ?

?

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

?

?

?

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Mand-Torsd 10.00-18.00. Fred. 10.00-19.00
Lørdag 10.00-17.00. Tirsdag stengt.

God Jul
Godt Nyttår!

etter hvert begynner å mestre
kunsten. Opplegget er vellykket
og det er mye som tyder på at vi
kommer til å gjøre en tradisjon
ut av det, erklærer en fornøyd
Miriam Kristiansen.

Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til K N A L L P R I S !
Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Tlf 695 583 765

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

SPANIAPOSTEN
Viste du at du kan laste ned hele avisen
fra vår webside og samtidig få tilgang
til ALLE våre tidligere utgivelser?

WWW.SPANIAPOSTEN.NO
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Alfaz del Pi

Tegnekonkurranse for
de norske skolene i Alfaz
Caixa Catalunya sin filiali Albir har i høsten arrangert tegnekonkurranse
for de norske skolene i Alfaz del Pi kommune. Tema var “Hva sparer du
til?”.
HANS PETTER BARSTAD

O

ppgaven lød som følger:
Hva sparer du til? Den
4. og den 5. desember
var det tid for premieutdeling
ved Den Norske Skolen i Albir
og Den Norske Skolen Costa
Blanca i Alfaz.
Bakgrunnen for konkurransen
er bankens ønske om å bidra
med noe positivt til samfunnet.
Sparebankene i Spania blir ikke
drevet som rene aksjeselskaper.
Derfor må det ikke hele tiden
fokuseres på eierne og deres
økonomiske utbytte. Vi øremerker en del av vårt overskudd
til det som på spansk kalles
”obra social”, forteller Trond
Michelsen fra Caixa Catalunya.
Det er særlig tre punkter som
vektlegges i sparebankens sosiale
engasjement; kunst og kultur,
natur og miljø, samt det å gjøre
noe for de som faller utenfor i
samfunnet. Formålet med denne

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

konkurransen har vært å la
elevene stimulere sin fantasi og
ikke minst sine kreative evner, sier
Trond, som understreker at han er
svært godt fornøyd med oppslutningen rundt tegnekonkurransen.
Banken har evaluert drøyt 110
tegninger.
Juryen har bestått av Trond
Michelsen selv og et par kolleger. Første premie var en natt
på hotell i Barcelona for vinneren og hans familie. Samt en
personlig omvisning i Gaudis
berømte byggverk ”Pedrera”,
som for øvrig eies og driftes av
Caixa Catalunya. Andrepremie
var en Nintendo DS. Og tredjepremie var tegnesaker, en ryggsekk og en Mp3 spiller.
På grunn av mange gode
innslag valgte banken til slutt å
dele ut tre ekstra tredjepremier.
Dermed ble seks elever premiert.
To tredjeplasser og andreplassen

gikk til Den Norske Skolen i
Albir. To tredjeplasser gikk til
skolen i Alfaz, mens sjetteklassingen Hermann Bøe, også fra
skolen i Alfaz, stakk av med den
gjeve førsteplassen.

“SMÅ” KUNSTVERK: Alle tegningene henger utstilt i Caixa Catalunya sin
filial i Albir.
UNDER: To tredjeplasser gikk til
skolen oppe i Alfaz del Pi.
Sjetteklassingen Hermann Bøe, også
fra skolen i Alfaz del Pi, stakk av med
den gjeve førsteplassen, en reise tli
Barcelona.

VENSTRE: Trond Michelsen, fra
Caixa Cataluña sammen med to
heldige vinnere fra skolen i Albir.

TRYGGHET ER LIVSKVALITET
FORSIKRING GIR TRYGGHET!

VI PAKKER

LAGRER

TRANSPORTERER

BILFORSIKRING

AS T- LINE

HUS- OG INNBOFORSIKRING
ANSVARSFORSIKRING
ULYKKESFORSIKRING
LIVSFORSIKRING
SYKE- OG REISEFORSIKRING

kaaskirk@kaaskirkemann.net
www.kaaskirkemann.net

KAAS & KIRKEMANN, S.L. Correduría de Seguros clave CS/J-0038
Centro Idea, Ctra. de Mijas km. 3,6. 29650 Mijas
Tel. 952478383 • Fax 952479759. Mandag-fredag 10-14 16-18

Beste restaurant i Torrevieja ?
?
?
? ? ?
? ?

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM
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S PA N I A P O S T E N
Ledelse gjennom innovasjon

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA
Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

Ring hjem !

4,5

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

Billige tellerskritt til Skandinavia,
Spania og resten av Europa.
Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk
Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling
Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och föredrag.
Medlemsservice: Översättning till och från spanska,
hjälp vid kontakt med läkare och spanska myndigheter.
Välkommen som medlem i vår förening, för mer information ring kontoret, som är öppet måndag till fredag
mellan 10.00 - 13.00, 1/9 - 30/5.
Tel: 96 681 4232 Tel./Fax: 96 588 9198
Epost: hispanonordica@terra.es - www.ahn-costa-blanca.info
Adress: Av/Pais Valenciano 54 (inngang fra c/Franca), 03580 Alfaz del Pi

ODD FELLOW GRUPPEN COSTA BLANCA
Odd Fellow inviterer til samvær:
Lørdagene 9. februar, 1. mars,
29. mars og 19. april.
Møtene begynner kl. 16.30,
Pent antrekk.
Møtested:

HISTORIEGRUPPEN
Vårt hyggelige møtelokale i kulturhuset i Alfaz del Pí er etter hvert blitt litt for lite. Vi
har funnet nydelige og større lokaler i La Nucía. Før det første møtet i høst håper vi at
noen gode venner i historiegruppen stiller med noen biler utenfor Kulturhuset i Alfaz den
2. Oktober kl. 12.30. Hvis du trenger transport kan du møte opp der, men vi regner
med at nesten alle kan komme seg til La Nucía for egen maskin.

L’AUDITORI DE LA MEDITERRÀNIA, LA NUCÍA
(der søndagsmarkedet er – parkeringshus)
foredrag annen hver tirsdag kl. 13.00-14.00
VÅRPROGRAM 2008
Informasjon vil du også finne i Den norske klubben og i Kulturhuset i Alfaz

22. januar Kjell Ryberg: Det spanske språkets betydning i
internasjonal kommunikasjon i dag
5. februar Solfried Gjelsten: Felipe V, den første Borbón’er på
den spanske trone
19. februar Sverre Ording Fjeld: Filippinene – En spansk besittelse
i Sørøst-Asia
TORSDAGSKLUBBEN
14. februar
Kjell Ryberg: - Middag
Tid og sted kommer senere.

Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi

Odd Furuseth, leder 966 868 156
Svein Ødegård, nestleder 966 864 482

Møtene er åpne for nordiske
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106
søstre og brødre. Etter møtet
Svein Ødegård,kasserer 966 864 482
som varer ca 1/2 timer, har vi sosialt
samvær og da kan også ikke Odd Fellow medlemmer delta.

DEN NORSKE TURISTKIRKE, BENIDORM
DNTB hadde sesongåpning den 3. oktober. Faste møtetider er:
Søndager: Kl. 19.00: Hele kirken synger.
Onsdager: Kl. 19.00: Åpent hus.
Fredager:
Kl. 12.00: Formiddagstreff m/utloddning
Lørdager:
Kl. 19.00: Lørdagshygge.
Det er enkel servering etter hvert møte, og lørdager serveres
det risgrøt fra kl. 12.00 til kl. 14.00.
TV-stua er åpen for å se nyheter på NRK 1 kl. 19.00 de dagene
det ikke er møte på kvelden.
Du er hjertelig velkommen !
Adresse: Torre Principado lokale 32, Avda. de Madrid 26,
03500 BENIDORM.
Telefon: 0034 966 800 439 eller 0047 907 55 972
E-post: postmaster@turistkirken.com

“RUSLETURENE!”
Oppmøte ved cambanken vis a vis Busstasjonen på Habaneras kl. 11.00.
Turene går i Torreviejas nærmiljø og vi pleier å gå 2 hver
søndag. Samme oppmøteplass og tid hver gang. Vi kjører et
stykke, og tar så beina fatt. Du behøver ikke å være veltrent og
sprek, vi legger opp ruta og distansen slik at den skal passe for
alle. Siden vi er avhengig av skyss, ber vi alle som disponerer
bil, ta denne med. De andre får sitte på. Turene er åpne for alle,
vi ønsker gamle og nye turvenner hjertelig velkommen til en
rusletur i det fri. Ha gode sko – og ta med drikke.
Velkommen!

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

Tlf.: 966 867 474
Faks: 966 867 466

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

1521

Orange Web Services, S.L.

Apdo. de Correos, 31 • 03330 Crevillent (Alicante)

Tel. 902.347.328 • Fax 902.347.329
esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L.,
providing telecommunication. services in Spain since 1997.

diskusjon.

Alle som er interessert i å få vite litt mer om dette landets historie og
kultur er hjertelig velkommen. Å delta på møtene koster ingen ting.
Tema for møtene våre er spansk historie – først og fremst. Innenfor
denne rammen har vi hatt mange interessante vinklinger, ja det er faktisk opp til hver og en (inkl. deg som hittil bare har vært tilhører) å
finne flere spennende ting fra den rike spanske historien, som du kan
dele med oss andre. Du behøver ikke være historiker for å holde et
foredrag, men etter å ha jobbet med ditt eget bidrag, har du garantert
fått ”smaken” på å lære mer.
Historiegruppen

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Kun 4,5 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

med

Informasjon tlf. Spania:

DESEMBER
09.des11:00
17:00
10.des10:30
11.des12:00
19:30
12.des10:00
Obs
19:00
13.des10:30
14.des11:00
15.des10:30
16.des11:00
17:00
17.des10:30
18.des11:00
19:30
19.des10:00
17:30
19:00
20.des10:30
21.des10:00
22.des
23.des
24.des14:00
15:30
19:30
25.des11:00
26.des
27.des10:00
28.des10:00
29.des
30.des11:00
31.des21:00
23:15

Gudstjeneste Minnekirken. Gratis kirkebuss
Vi synger julen inn, Minnekirken.Gratis kirkebuss
Boccia
Småbarnstreff
Alltid på en Tirsdag. Alpha undervising
Trim, arbeidsgruppe / vanlig åpent
Barnekorene avlyst !
Klubb 10-13
Boccia
Midt på en fredag i Minnekirken. Gratis kirkebuss
Grøt.
Gudstjeneste Minnekirken. Gratis kirkebuss
Adventsstund for hele familien på Kirkesenteret.
Boccia
Skolegudstjeneste i Minnekirken.
Alltid på en Tirsdag
Trim, arbeidsgruppe / vanlig åpent
Barnekorene.
Klubb 10-13
Boccia
Vanlig åpent
Kirkesenteret stengt.
Ingen gudstjeneste!
Familiegudstjeneste. Gratis kirkebuss
Familiegudstjeneste. Gratis kirkebuss
Julekveldskos påKirkesenteret. ( påmelding)
Høytidsgudstjeneste. Gratis kirkebuss
Kirkesenteret stengt
Vanlig åpent
Vanlig åpent
Kirkesenteret stengt
Gudstjeneste Minnekirken. Gratis kirkebuss
Kveldsåpent på Kirkesenteret
Middnattsmesse på Kirkesenteret.

JANUAR
01.jan
02.jan 10:00
03.jan 10:00
04.jan
05.jan
06.jan 11:00
17:00

Kirkesenteret stengt
Vanlig åpent
Vanlig åpent
Kirkesenteret stengt
Kirkesenteret stengt
Gudstjeneste Minnekirken. Gratis kirkebuss
Familie-julefest på Kirkesenteret.

Fra 7 januar opptar vi vanlig drift og vanlige åpningstider!
Gratis Kirkebuss til Minnekirken
ÅPNINGSTIDER:
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene.
Mandag - lørdag kl. 10:00- 14:00. Kveldsåpent tirsdag kl. 18:30-21:00.
Kirkens telefon: +34 966 867 474
Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Diakonen og kateketen treffes etter avtale.
KIRKEN har vigselsrett og utfører for øvrig alle tjenester og kirkelige
handlinger her som hjemme, samtaler og sjelsorg.
E-post: alicante@sjomannskirken.no
Web: www.sjomannskirken.no/alicante

Calle Ravel 4,
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja
Telefon: 966 789 296
Mobil: 630 932 976
DESEMBER
11.tir. kl. 1900:
13.tor. kl. 1300:
13.tor. kl. 1800:
15.lør. kl. 1300:
16.søn. kl. 1700:
16.søn. kl. 1700:
18.tir. kl. 1900:
20.tor. kl. 1300:
22.lør. kl. 1300:
23.søn. kl. 1700:
24.man. kl. 1500:
24.man. kl. 1800:
25.man. kl. 1700:
26.tir. ---------27.ons. kl. 10-15:
28 - 29. ---------30.søn. kl. 1700:
31.man. kl. 2100:
31.man. kl. 2315:
01. man.

Kveldsåpent med kaffe.
NB! Ingen middagsservering.
Avslutning for Den norske skolen i Rojales.
Førjulsgrøt med mandel og premie.
Høymesse & sønd.skole. Kirkekaffe.
Julegudstjeneste i Madrid.
Julesang og julekaker.
NB! Ingen middagsservering.
Ingen grøtservering.
Kveldsbønn med nattverd
Julaftengudstjeneste. Merk tid og sted.
I Den katolske hovedkirken, Torrevieja.
JULEMIDDAG OG FEST.
Bindende påmelding til kirken fra 15.okt.
Høytidsgudstjeneste.
Kirken er lukket, vakttlf: 630 932 976
Åpen kirke.
Kirken er lukket, vakttlf: 630 932 976
Kveldsbønn.
Nyttårsmåltid. Bindende påmelding
til kirken. Ingen gudstjeneste kl.17.
Midtnattmesse.
Kirken er lukket, vakttlf: 630 932 976

GOD JUL
ÅPNINGSTIDER
Mandag: kl.1000-1500
Tirsdag: kl.1200-2100
Onsdag: kl.1000-1500
Torsdag: kl.1000-1500
Fredag:
kl.1000-1500
Lørdag:
kl.1000-1500
Søndag: kl.1500-2000

Svensk dag og vertskap fra 1. okt..
Program m/servering kl.1900.
Middag kl.1300. Fra 4.10
Grøt kl.1300. Fra 22.09
Gudstjeneste kl.1700.

Vi tar forbehold om endringer.
Pris for matservering og arrangementer vil bli annonsert.

E-mail: torrevieja@sjomannskirken.no
Web-side: www.sjomannskirken.no/torrevieja
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CLUB NÓRDICO DE TORREVIEJA

ODD FELLOW GRUPPEN, AMISTAD TORREVIEJA

Club Nórdico de Torrevieja
Calle Bazan 4, 1 D, 03180 Torrevieja
Tel 966 704 661 - Fax 966 706 032

Odd Fellow gruppen Amistad ble stiftet i 1998 med formål
å samle Odd Fellow og Rebekka medlemmer fra de nordiske land til
møte og sosialt samvær i den tiden de oppholder seg
i Torrevieja - området.
Møtene og det sosiale samvær foregår på restaurant Dinastia, Punta
Prima, like etter første rundkjøring på 332 syd for byen
Foreningens vedtekter og møteprogram er godkjent av Den Danske
Storloge. Det sendes årlig rapporter til alle de nordiske storloger.
Terminlisten blir også sendt storlogene for å bli tatt inn i de enkelte
lands Odd Fellow blader.

Lucia firas på restaurang Punta Prima den
13.12.2007 kl 19.00 exklusivt för Club Nórdicos
medlemmar. Priset 20 euro.
PÅ CLUB NORDICO, C/ Bazan 4.
Tur til Archena
Tisdag 5 februari åker vi till
E-post: clubnordico@terra.es
Archena för att bada i det varma
Hemsida: www.clubnordico.com
och hälsosamma källvattnet.
Exp.tider: måndag - fredag kl 10-14
Ring for priser, Randi 966 923 146 Stängt nationella o regionala helger
eller Berit 966 764 163.

Valencia

Mindre lys til jul

Terminliste høst 2007.
08/10 Medlemsmøte m/middag, Restaurante Dinastia kl 19.
22/10 Medlemsmøte m/middag, Restaurante Dinastia kl 19.
05/11 Medlemsmøte m/middag, Restaurante Dinastia kl 19.
nom.
19/11 Medlemsmøte m/middag, Restaurante Dinastia kl 19.
nom/v.
03/12 Medlemsmøte m/middag, Resturante Dinastia kl 19.
julem.

SKANDINAVISK AA-GRUPPE, TORREVIEJA

Anonyme alkoholikere
Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja
Møter: Tirdager og fredager kl.1930
adresse Cagllero de Rodas,31
(ved kirken)

Selve møtet beregnes å vare til ca. 19.45.
Middagene er også åpne for ikke Odd Fellow medlemmer. Ta derfor
med deg ledsager og venner som ikke er medlemmer til en hyggelig
middag. Restaurante Dinastia ligger forbi rundkjøringen som går ned
til Punta prima ved veien N-332 (stikkvei inn til restaurantens parkeringsplass). Normalt pent “gå bort” antrekk!

Kontakttelefon: 659 779 222
RHK NORGE

Påmelding til Mia Bech Neale tlf 965717885/617960008 eller
Bo Grenthe tlf 654231378 senest torsdag før møtedagen.
Informasjon Tlf 965710125 eller 966775969.
Møt så ofte dere kan.

Brodertreff i Santa Pola hver tredje
mandag i måneden, kl 1630. Ring for
påmelding og stedsangivelse.

MC KLUBB
Tlf: 686 931 820 / 678 209 319
Truls R. Birkelid (RSM) / Arne Kvam

Motor Bikers International - Torrevieja
Vi treffes alle torsdager
kl. 19.30 på “Bar Columbus”,
Torreta 2, og på lørdager
kl. 11.00 på bensinstasjonen
ved La Siesta rundkjøringen
(CV90) for lørdagstur.
Alle er velkommen!

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA
Söndagen den 25 nov kl.18.00
Gudstjänst i La Siesta kyrka, kaffe och kyrkostämma
Söndagen den 2 dec kl.15.00
Adventsgudstjänst i La Enmaculada
Tisdag 27 nov kl.17.00-19.00
Ärtsoppekväll med program på Mas Amigos.
Måndag 26 nov kl.10-15 - Öppet hus på norska kyrkan.

COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

Broderforeningen holder møtene i faste lokaler i
Den Norske Kirken ved Solgården, Villajoyosa.

Svenska församlingen Costa Blanca,
under adress:
James Ensor 2 A, Urb. El Caparral, 03184 Torrevieja.
Tel/Fax: bostad 966 786 535, mobil: präst 690 261 431, mobil: diakon 676 353 368.

Møter for 2007:
Fredag 26.januar
Fredag 23. februar
Fredag 30.mars
Fredag 27.april

SJAKKKLUBBEN, GAMBIT TORREVIEJA

Åpner sin høstsesong for 2007 den 1 september på
restaurante EL PARAISO

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

adr.: Aveny Las Alrondras, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja.
Det spilles hver mandag og fredag fra kl. 11oo til 16oo.
Restauranten forbeholder seg retten til å foreta små justeringer i
den daglige spilletid. Spilleavgift for medlemmer og gjestespillere er 3 Euro pr.pers.

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

kl. 11.15 Gudstjenste
19.00 Hele kirken synger
kl. 19.00 Åpent hus
kl. 11.00 Torsdagstreffen
kl. 18.00 Bibeltime

VI

?

?

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

 Dagens meny: Kl 12.00-17.00. Kun

7€

 Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk

og buffét med havets delikatesser. Kun 10€
 Fredag kl 21.00: Karaoke med Rune
 Lørdag kl 19.00: Dans til levende musikk og
spennende/varierende middagsretter.
 Søndagsmeny: Kl 13.00-18.00. Kun

10€

 Vi har åpent Jule- og Nyttårsaften!
 Julebord - BOOK NÅ!

Mandag stengt.
Informasjon og bordbestilling hos Anki,

MINNER OM VÅRE QUIZKVELDER PÅ:

Julestengt f.o.m. torsd 20/12 t.o.m. søndag 13/1-08.
God Jul og takk for det gamle.

Håper vi sees!

Drømmer om Spania ?

?

The Castle Inn

Bar Coliseo i Albir, mandager og torsdager fra
kl. 1800 til 2100. Deltakelse er GRATIS!
Velkommen til gamle og nye Quizvenner!

VELKOMMEN

?

bestemt oss for å tenne julebelysningen noe senere i år,
sier Felix Crespo som er fiestaansvarlig i den valencianske
regjeringen.

Tlf 966 860 815 - 620 350 603
c/Castell no, 4 ALFAZ DEL PI

NORSK QUIZ - ALBIR

Avenida de Madrid 26, lokal 12-13 Benidorm
Tfn. 966 830 715 og 607 194 870
www.turistkyrkan.net/E-post: info@turistkyrkan.net

? ?

I grad
II grad
I grad
I grad Julemøte

Logebuss fra Orihuela Costa og til samtlige møter i broderforeningen samt til alle Marialogeforeninger’s møter i La Nucia. Har du
spørs-mål om hvor bussen går fra så er kontaktperson for logebussen: Jan Harsvik mob. tlf. 676 298 995 eller 968 179 170

Mötesprogram under november och februar - mars:

Tisdager
Torsdager
Fredager

28.september
26.oktober
23 november
7 desember

Alle møter starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl 12.30)
Påmelding 3 dager før møtet til følgende telefoner:
639 46 46 85 & 639 46 46 97
Antrekk: Mørk jakke og slips foretrekkes.

Info ved forespørsel til tlf 965713385
E-mail: sjakk@mellvik.com

Søndager

I grad Stadfestelse og Årsberetning
I grad Høytidsdag
II grad – besøk av O.S.M.
I grad

I

Valencia er man i full gang
med energisparende tiltak.
Nå skal det spares også på
byens julebelysning. Som et
ledd i våre anstrengelser for å
bruke mindre energi, har vi

?

?

?

Quizmestrene

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

• Kjøkken av beste kvalitet
• Sveitsisk kokk
Lunchmeny 14€, vin inkludert
Julemeny 24, 25 og 26 desember, 24€
Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”, fersk fisk og utmerket kjøtt.

Åpent 12.00 - 24.00 stengt onsdager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea
Tlf: 965 841 269

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett
GRUPPE A

PRISGARANTI!
!!
F

FINNER DU NOE
N MED
LAVERE PRISE
R ENN
OSS MATCHER
VI
PRISEN OG GIR
DEG
“FINNERLØNN
”!

GRUPPE A1

GRUPPE B

3 Dører

3 Dører

5 Dører

Ford KA4

Ford Fiesta

Ford Fiesta

€108 7 dager
€199 14 dager
€410 30 dager

€114 7 dager
€212 14 dager
€433 30 dager

Chevrolet Matiz

GRUPPE C

€117 7 dager
€229 14 dager
€447 30 dager

Ford Focus

Peugeot 307
VW Golf
Kia Creed

Ford Fusion

GRUPPE E

GRUPPE D

5 Dører

€138 7 dager
€270 14 dager
€524 30 dager

Nissan Micra
Kia Picanto

5 Dører diesel

5 Dører diesel

Ford Fiesta Trend

Ford Focus TDCI

€126 7 dager
€245 14 dager
€478 30 dager

€151 7 dager
€296 14 dager
€578 30 dager

Ford Fusion

GRUPPE F4

GRUPPE F2/F3

Mercedes A CDI

GRUPPE I

Stasjonsvogn

5 dører storbil

Minibuss 9 seter

€156 7 dager
€304 14 dager
€594 30 dager

€162 7 dager
€315 14 dager
€615 30 dager

€384 7 dager
€748 14 dager
€1646 30 dager

Ford Focus TDCI
Ford Focus

Ford CMAX Trend

Peugeot 307HDI
Renault Megane DCI

Mercedes Vito

VW Touran

Ford Transit
VW Transporter

Prisen gjelder for vinteren fra 01.11.07 ink. alle kostnader. Se vår webside for priser vår/sommer 2008.
Nøkler etc leveres ut ved eget kontor inne på flyplassen, bilene står parkert direkte på flyplassområdet.
Fri km, forsikring, IVA og veihjelp inkludert. Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc.
Vi refunderer depositum for drivstoff så lenge bilen leveres med samme mengde som ved utlevering.
På vegne av våre tusener brukere forhandler vi kontinuerlig med leverandører av leiebiler i Spania
for å oppnå de beste betingelser og den laveste pris. Vi gir kundeservice på Norsk,
før, etter og under leieforholdet på epost adressen: leiebil@spania.no

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante

•

Benidorm

•

Murcia

•

Malaga

•

Torrevieja

