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Kontakt oss på:
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Katalonia forbyr
tyrefekting

Spanske seire Sommerfester
på Costa Blanca

www.bifrostlaw.com

Thai Eiendom AS er et
norsk selskap som distribuerer eneboliger og
leiligheter av meget høy
kvalitet og luxusfaktor
for erfarne og seriøse
norske utbyggere.

Advokater Abogados Solicitors

Norsk advokat
* Bifrost er et mindre norsk-spansk advoka irma med flere års erfaring fra Spania.
* Kontorfellesskap med spansk regnskapsfirma Jordan Consul ng.
* To fast ansa e, spanske advokater og te samarbeid med seriøse spanske
rådgivere for din trygghets skyld.
Kontakt norsk advokat Thomas Rønning.
Første telefon uforpliktende.
C./Gabriel Mirò 6, Parque Alfaz II, 2.etasje, 03580 Alfaz del Pi
Tlf/Fax:+34 966 814 500/150 Mobil Rønning: +34 647 056 267
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Utendørs:
1 uke
35 €
2 uker
50 €
3 uker
60 €
1 måned 70 €

Ta gjerne kontakt med oss idag:
Mob: 0047 41 65 60 60
E-mail: bjoern@thaieiendomas.no
www.thaieiendomas.no
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Innendørs:
1 uke
45 €
2 uker
60 €
3 uker
75 €
1 måned 90 €

Vi kan også tilby deg:

1 år utendørs: 325 €
1 år innendørs: 720 €
- Vi snakker skandinavisk
(Priser ink. IVA & tilbringerbuss til & fra flyplassen)

Booking/info: (+34) 965 113 823(09-19:00, Mandag – Søndag)
Tilbringerservice: (+34) 615 426 025 (24 timer)
E-mail: contact@indoorparking.es  Web: www.indoorparking.es

Vi gir oss ikke før vi
finner ditt drømmehus!
www.spanishdreams.com

Calle Sant Juan
lokal 8 Alfaz del Pi

+34 966 814 520

(nær Centro de Salud) +34 646 421 512

g

Innendørs & utendørs parkering
Døgnbemannet bevoktning

Meglerhuset i Alfaz del Pi
Service
Trygghet
Erfaring
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SPANIAPOSTEN
KONTAKT / CONTACTO
E-post:
info@spaniaposten.no
Web:
www.spaniaposten.no
Tlf:
+34 966 882 561
Fax:
+34 966 882 591

Ber Rajoy klarere støtten til korrupsjonsmistenkte

L

eder for PSOE i Valencia regionen, Jorge
Alarte, ba for få dager
tilbake Mariano Rajoy (bildet),
leder for Partido Popular, om å
bekrefte eller avkrefte om han
deler synet til delstatsregjeringen i Valencia som forsvarer
og beskytter påståtte kriminelle

ABONNEMENT / SUSCRIPTORES
Avisen utgis hver annen lørdag
(hver 14. dag) og en gang i august.
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hvor påtalemyndighetene krever
femten års fengsel.
Saken Jorge Alarte, her refererer til er saken hvor presidenten
i Castellon provinsen, Manuel
Fabra, er siktet for blant annet
grov korrupsjon. Til tross for
tiltalen har han til nå mottatt

uforbeholden støtte fra Partiets
Ledelse i Valencia, hvor presidenten selv Francisco Camps
(PP) selv er anklaget for korrupsjon. Presidenten for Alicante provinsen Joaquin Ripoll,
også fra Partido Popular, er også
anklaget for grov korrupsjon.

Alicante/Valencia

Fotballjuks og ulovlige penger til PP
T
elefonavlyttingene
i
forbindelse med korrupsjonskaldalen “Brugal”
kan ha avslørt flere andre kriminelle forhold. Foruten presidenten for Alicante provinsen
Jose Joaquin Ripoll (Partido
Popular) er utbyggeren og forretningsmannen Enrique Ortiz
(bildet) en av hovedmennene i
saken.

Ortiz er største aksjonær i fotballklubben “Hercules” og nå
granskes forholdene rundt klubbens opprykk en tid tilbake. I
telefonsamtaler flere spanske
medier har fått høre gjennom innrømmer Ortiz å ha betalt mot-

standerens keeper 100.000 Euro
for å hjelpe Hercules til seier.

“Jeg ga 100.000 Euro til målvakten og han kastet seg motsatt
vei når “Tote” scoret”.

Samtalene som ble avlyttet
skal ha avslørt intenasjoner om
å “kjøpe” kampene Hercules
spilte mot Salamanca, Córdoba,
Girona og Recreativo. Alt for å
sikre klubben opprykk.

G 100.000
P
P
Selskapene til Enrique Ortiz
dukket også opp under opprul-

lingen av “ Gürtel” saken som
også involverer presidenten for
Valencia regionen Francisco
Camps (PP). Selskapene hans
skal være blant dem som skal ha
bidratt til illegal finansiering av
Partido Populars valgkamper i
regionen. Ifølge etterforskningen skal Ortiz ha bidratt med
100.000 Euro til partiet.

Ortiz har spesialisert seg som
entreprenør for det offentlige og
stått bak alt fra bygging parkeringshus til søppeltømming og
kjempeprosjektet “Rabasa” i
Alicante hvor IKEA skal bygge
sitt nye varehus.

100.000 E

:

Ifølge etterforskningen av den ulovlige finansieringen av Partido Popular i Valencia regionen, kom det frem
at forretningsmannen Ortiz skal
ha bidratt med 100.000 Euro til PP.
Her er Ortiz avbildet med Francisco
Camps (PP) som selv er under etterforskning for korrupsjon.

Alicante / Orihuela

Avlyttet 30 telefoner i opptil fire år

K

orrupsjonskandalen
“Brugal” har rystet Alicante provinsen. Flere
av toppene til Partido Popular
er siktet, blant dem president for
den provinsielle administrasjonen for Alicante provinsen,
Jose Joaquin Ripoll.

“KJØPTE” KAMPER: Avlyt-

spaniaposten.no
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ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD
Tlf direkte: 691 523 870
E-post:
salg@spaniaposten.no

Pris for ett års abonnement:
Norge:
595 NOK for ett år
Spania:
69 € for ett år

AUGUST 2010

tingen av telefoner blant annet tilknyttet Enrique Ortiz, har også avslørt
at forretningsmannen skal ha betalt
store sommer til motstandere av
“Hercules” for å tape fotballkamper.

Ved rådhuset i Orihuela, er flere
byråder vært arrestert og de er
nå siktet. Ordfører Monica Llorente er også involvert i saken
som har vært under etterforskning over mange år.

LEIEBIL TIL LAVPRIS

En av metodene politiet har
benyttet for å sikre seg informasjon og bevis er er avlyttede
telefoner. Det dreier seg om
over tretti nummer som har vært
avlyttet men ett uvist antall personer som
Hvor mange personer som har
blitt avlyttet er uklart. Flere av
hovedmennene i saken bytter
ofte mobilnummer ifølge kilder
i politiet.

M
: President for den
provinsielle administrasjonen for Alicante provinsen, Jose Joaquin Ripoll
er mistenkt for å ha tatt imot penger
i bytte for politiske “tjenester”.

Leiebil til ferien?
Kundeservice på Norsk!
Kontakt oss på: leiebil@spania.no
eller  (+34) 966 882 501
(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Billigst og enklest på interne

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

NTI
PRISGARA
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Madrid

Zapatero vil ha slutt på sex-annonser

S

panias statsminister har
tatt til orde for å forby
sex-annonser i Spanske
aviser. Prostitusjon er lovlig i
Spania og selv seriøse aviser har
ofte helsider med rubrikkannonser for prostituerte og bordeller.
Kvinners rettigheter har stått
sentralt i Zapateros politikk.

- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008

Få dager etter Zapateros uttalelse har gratisavisen “20
minutos” startet sin kampanje
med å fokusere på hva denne annonseringen i realiteten er og bidrar til. En annonse gratisavisen
har trykket som ledd i kampanje
viser siluetten av en kvinne med
teksten “Sex-slave”.
- Så lenge disse annonsene
trykkes sender det ett signal til
nasjonen om at dette er nomalt,
uttalte Zapatero i en nylig tale.

B
Rebeca Queimalinos, en journalist for “20 minutos” har uttalt at flesteparten av slike annonser ikke betales av kvinnene
selv, men av gjengene som kontrollerer og utnytter kvinnene.

Nyhet:

Dermatologi
hudlege
fra 20. mai

: - Så lenge disse annonsene
trykkes sender det ett signal til nasjonen om at dette er nomalt, uttalte Zapatero i en nylig tale.
Til tross for at denne typen annonser i Spania er vanlig har
flere aviser som policy å ikke
ta inn annonser for prostitusjon.
Gratisavisene “20 minutos” og
Spaniaposten er to av dem.

Foreningen for spanske aviser
har uttalt at det ville være i strid
med grunnloven å forby slike
annonser, det ville være mere
logisk å forby prostitusjon generelt.

Barcelona

Katalonia forbyr tyrefekting

: Katalonia ble den første regionen på fastlandet som forbyr tyrefekting. Fra før av har dette vært
forbudt på Kanariøyene siden 1991 og ett forbudt luftes av partiet “De Grønne” i Andalucia og Valencia-regionen.

I

en historisk og følelsesladet
sesjon i det katalanske parlamentet har man forbudt
tyrefekting i hele den Katalonia.
68 stemte for forslaget, 55 var
imot og ni representanter avstod fra å stemme. Den nye loven
trer i kraft fra 2010. Partido
Popular som var imot forslaget
vil nå prøve dets legitimitet i
rettsystemet. Partiets leder og

statsministerkanidat, Mariano
Rajoy, sammenlinker forbudet
med å forby sportsfiske, jakt og
motorsykkelløp.
Madrids regionale president,
Esperanza Aguirre (PP), er en
av de som har gått hardest ut
mot forslaget om forbud. Hun
har nå fremmet et motforslag
om å føre tyrefekting opp på

UNESCOs liste over verdensarv. Kjente tyrefektere og
mange av Aguirres partifeller
stiller seg bak ideen. Både den
regionale regjeringen i Murcia
og den regionale regjeringen i
Valencia, som ledes av henholdsvis Francisco Celdran Vidal
(PP) og Francisco Camps (PP),
har gitt uforbeholden støtte til
Aguirres utspill.

(etter avtale)
Vi tilbyr også
Oftalmologi
øyelege
(etter avtale)

Allmennpraktiserende leger: Anne Stensholt, Iris Henkel, Patrick Welter
Åpnings tider: mandag - fredag: 09:00 - 14:00 / lørdag: 10:00 - 13:00
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Polop

Madrid

Cano på frifot mot kausjon

M

annen som er mistenkt for å stå bak drapet
på den tidligere ordføreren i Polop, Alejandro Ponsoda, er nå på frifot mot kausjon
på 20.000 Euro.
Juan Cano, som den gang var
viseordfører men etter drapet
ble innsatt som ordfører, skal ha
leid inn to leiemordere for å ta
livet av sin sjef og partikollega i
Partido Popular.
Drapet ble organisert på ett bordell i Benidorm og det skal ha
vært en lokal forretningsmann
i Polop som skal ha bidratt til
å koble sammen de involverte.
Domstolen satte en kausjon på
20.000 Euro for Cano som etter
løslatelsen uttalte at han nå var
mest interessert at man kom til
bunns i saken og oppdaget “den
virkelige sannheten”.
Cano og Ponsoda (bildet) skal
over lenger tid ha kranglet mye.
Frigitte dokumenter fra etterforskningen av drapet på Polops
tidligere ordfører Alejandro
Ponsoda (PP), fastslår at motivet for ugjerningen ikke bare var
konkrete byggetillatelser, men
den politiske kontrollen over
den fremtidige utbyggingen av
Polop kommune.
Vitneforklaringer fra byråder
og andre som hadde nær kjen-

nskap til forholdet mellom Alejandro Ponsoda og Juan Cano,
forteller at de to PP politikerne
kranglet mye, og at uenighetene
alltid dreide seg rundt byggesaker. Cano skal alltid ha forsvart
utbyggernes interesser, mens
Ponsoda skal ha stått for en mer
moderat utbygningsstrategi.
Guarda Civils etterforskere har
lagt stor vekt på Juan Canos personlige formue, som har vokst
betydelig i de årene han har vært
byråd for byggesaker og senere
ordfører. Det er på det rene at
Canos kone sto som daglig leder
av et selskap som har fakturert
en rekke eiendomsaktører på det
nordlige Costa Blanca, uten at
selskapet skal ha hatt reel aktivitet.

AUGUST 2010
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Varsler flystreik i august

O

streik varsles ti dager i forveien
så man regner med at streiken
vil ha effekt fra ca. 18.-20. august.

Som loven krever i Spania må

Konflikten mellom departementet for infrastruktur (Fomento) og det spanske luftfartsverket, AENA, har økt i
intensitet etter at det ble lansert
planer som vil endre arbeidsbetingelsene for flygelederne.
De vil få utvidet sin arbeidsdag, mindre pauser og i praksis
få sine lønninger redusert med

rganisasjonen som organiserer de spanske
flygelederne (USCA)
vedtok med stort flertall å gå ut
i streik i løpet av august måned.
Dette blir den første offisielle
streiken i historien for spanske
flygeldere. De har vært mistenkt
for å drive ulovlig streiking ved
organisert bruk av sykefravær
som virkemiddel. Antallet sykemeldte flygeldere har tredoblet
seg siden februar måned.

40%, i gjennomsnitt går de ned
fra 350.000 Euro til ca. 200.000
Euro i årslønn.
Myndighetene har varslet at de
vil sparke flygeledere som bruker sykemelding som streikemiddel og at de vil sette inn militære
flygeledere for å erstatte eventuelle sivile flygeledere i streik.
Juli og august er høysesong på
spanske flyplasser. Forsinkelser
og kanselleringer har store økonomiske ringvirkninger.

Valencia
: Mannen som skal ha
stått bak drapet på Alejandro Ponsoda (bildet), er allerede på frifot.
Hans kollega, Joan Cano fra Partido
Popular skal ha bestillt drapet for
å kunne føre en mer “ekspansiv”
byggepolitikk i Polop. Cano er også
mistenkt for grov korrupsjon.

14år i Spania

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.
Snakk med vår norske tekniker hver tirsdag fra 09.00 til 14.00

Nå også i Torrevieja!
Etter lang tids etterspørsel gjør vi
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Vil ha forbud mot tyrefekting i Valencia regionen

E

tter at Catalonia vedtok
ett forbud mot tyrefekting 28. juli har partiet
“Los Verdes” (De grønne), satt
i gang en liknende kampanje i
Valencia regionen.

I en uttalelse fra partiet heter det
at vedtaket i Catalonia er en stor
seier for demokratiet, samtidig
minner partiet om at tyrefekting faktisk har vært forbudt på
Kanariøyene siden 1991.

SPANIA  PORTUGAL  FRANKRIKE  ITALIA  CROATIA  HELLAS

Vi har ukentlige avganger l og fra Skandinavia og Spania.

Vi gjør flytting
Ɵl en hyggelig
opplevelse!

Se våre ne sider for mer info eller ta kontakt for et fly e lbud.

 www.royalflytting.no

+47-930 17 600

Construction Group



flytting@royalflytting.no
Kontor. c/Pedro Lorca 150-Bajo
03182 Torrevieja Alicante Spanien
Regnr: N.I.F. X6913828M

Din trygghet Är vår framtid. Allt under samma tak
*Allt inom Byggnation * Vvs * El * Badrumsrenoveringar
NYHET * Ventilation * Fukt o mögelsanering

Tel: (+34)626 004 443 Christer Nylén
E-mail: constructiongroup2000@yahoo.se Webb: www.constructiongroup2000.dinstudio.se
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Torrevieja

Benidorm

2.775 Euro daglig på konsulenter

Arkitekturpris for nye promenade

G

eneralsekræteren
for
PSOE i Torrevieja, Ángel Sáez, hevder byens
ordfører Pedro Hernández Mateo (PP) i gjennomsnitt bruker
2.775 Euro daglig på konsulenter.
Sáez sier at ordføreren skjuler
at mye av dette er for folk som
arbeider med ordføreren og
PP’s valgkampanje, noe rådhuset ikke skal finansiere. Opposisjonspolitikeren sier også at
kommunen ikke har råd til ett
slikt forbruk på konsulenter.

D

en nye strandprominaden for Poniente
stranden i Benidorm
har nylig mottatt en pris for sitt
spesielle design. Det er museet
for design og arkitektur i Chicago som deler ut prisen Benidorm mottar i klassen “Beste
nye globale design”.

: Ángel Sáez (PSOE) hevder
ordføreren sløser med innbyggernes
penger og bruker av rådhusets
midler på hans egen valgkamp.

I Benidorm er politikerne
fornøyde og mener dette igjen
bekrefter Benidorm som ett sted
for innovativ og moderne arkitektur og urbanisering.

Flere av Benidorms høyblokker
har mottatt rosende omtale i in-

ternasjonale design og arkitektur magasiner verden over.

P
: Det er museet for design og arkitektur i Chicago
som deler ut prisen Benidorm mottar i klassen “Beste nye globale design”.

Madrid
Kurt Aarnes

Tilbyr flygelederne 200.000 Euro

D

et spanske luftfartsverket AENA tilbyr flygelederne en avtale som i
gjennomsnitt vil gi dem en lønn
på 200.000 Euro. Flygeledernes
organisasjon har varslet streik
senere i august. De ønsker ikke
å gå ned i lønn eller minste
noen av de godene de har i dag.
AENA har blant annet ønsket å
kutte i antallet timer en flygeleder skal arbeide. Maksimalt skal
en flygeleder arbeide 1670 timer
med opptil 80 timer overtid, mot
1800 timer tidligere.

Mob: (0034) 607 302 700
Tlf:

Eiendom
www.aarneseiendom.com

(0034) 966 880 708

E-post: kurt@aarneseiendom.com

Din norske privatmegler med 22 års erfaring. Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende eiendomsprat.

Utsiktsleilighet ved kirkeplassen i Altea
En hel unik mulighet!

Boflate: 123m2
Soverom: 3  Bad: 2
Kjøkken: 1  Stue: /spisestue 1
Terrasse: 1  Takterrasse: Felles
Garasje: Kan leies.
Utsikt: Fantastisk til sjø og fjell

Pris: 350.000 €

Denne leiligheten er helt spesiell

Minigolf, Spillehall, Kiosk og Happy Days!
TILBU
D
miniGO
LF

Madrid

4€

73.790 færre arbeidsledige
ÅPENT HELE ÅRET

Carretera Playa del Albir, 16 CP: 03590 Altea (Alicante) Tel. 965 843 604

Sømløse takrenner

fra Mabaexva

Beskytt
ditt hjem
NÅ!

A

rbeidsledigheten sank
betraktelig i juli måned.
73.790 nye kontrakter
ble inngått denne måneden noe
som er den kraftigste økningen
for juli på tolv år. Som vanlig
er i Spania var flesteparten av

DIN

de inngåtte kontraktene midlertidige, kun 7% var faste kontrakter. Spanske arbeidsgivere
unngår i stor grad bruk av faste
kontrakter på grunn av kostnadene forbundet ved dem.

ELEKTROFORHANDLER I

 Vi leverer produktene hjem til deg
 Vi snakker engelsk!
 Besøk oss i Altea.

30

ÅRS
GARANTI

Salgsrepresentant
ønskes til
Costa Blanca

ALTEA !

Montert på
din bolig fra

250€

Huseiere: Pass på nå!
Nå er det den rette tiden å installere takrenner på din bolig.
Disse er produsert i sømløse aluminiumsrør. Få dette gjort
før september-regnet kommer. Spanske boliger blir sjeldent
levert med takrenner og folk sier ofte at ”Det regner jo aldri
her”. Det regner riktignok mindre her enn i Norge, men når
det først regner så sier man gjerne: ”Det regnet så ille at jeg
nesten druknet på vei ut i bilen!”.
Ved å installere takrenner rundt boligen din så beskytter
du ikke bare deg selv for nedbør, men også veggene for
fuktskader. Du slipper også å male så ofte og du får en god
samvittighet ovenfor miljøet da du også har muligheten til
å ta vare på regnvannet og å bruke det til f.eks. vanning.
Så ikke vent til regnet kommer – ring oss i dag for en
uforpliktende befaring og for å få en tørrere bolig.

Ring for en uforpliktende befaring: 902 879 041 / 692 215 653
www.canalonesmabaexva.com Madrid – Valencia – Sevilla – Barcelona – Alicante

 Husholdningsartikkler
 TV  Telefon  Mobil

Aircondition
++38
Avda.
Marques de Lacy,
03315 La Murada (Alicante)
Tlf: 966 779 247
Mobile: 669 621 173
Pris: € 98.000
Fax: 966 779 247
www.spain-fincas.com
 Calle
l S
San P
Pedro
d VI26
26,
på
åOGSÅ
strandpromenaden
i€Altea
965 845 176
Pris:UTLEIE!
89.000 Tlf:
HAR
BOLIGER FOR
info@spain-fincas.com


Vicente Sendra, S.L.
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Torrevieja

Badeparkene i Torrevieja
Blir du lei av strand, sand og saltvann, kan en badepark være et godt alternativ. I Torreviejaområdet har du tre
muligheter i umiddelbar nærhet. Mye moro venter deg i Aquapolis, Aqua-Park Rojales og Flamingo Aqua Park.
A

-P

R

Et godt alternativ til Aquapolis,
kan være den over 20 år gamle
badeparken, Aqua-Park Rojales, i Ciudad Quesada. Her
finnes flere forskjellige sklier,
tre barnebassenger, samt et stort
hovedbasseng. På serveringsfronten kan man velge mellom
en restaurant med standardmeny, og en kiosk som serverer is,
brus, øl og andre småting.
Det er en stor plen med gratis
solsenger inne på området, her
kan de voksne slappe av mens
barna leker. Aqua-Park Rojales

F

egner seg utmerket for familieutflukter, og er definitivt verdt
et besøk. Særlig hvis du er blant
dem som syntes Aqualandia blir
litt for stressende i lengden.

Å

:

11.00-19.00 (1. juni-9. september)

P

:

Barn under 4 år
Barn 4-10 år
Voksne
Senior

A

P

I La Siesta urbanisasjonen,
like i nærheten av den norske
sjømannskirken, finner vi den
siste av Torreviejas badeparker.
Flamingo Aqua Park, som er
den minste av de tre, er liten og
oversiktelig. Her finnes to sklier
og et stort basseng med forskjellige dybder, utlån av solsenger
(gratis), og et par steder som
serverer mat og drikke. Flamingo Aqua Park er, i likhet med de
to andre badeparkene, et sted for
hele familien.

gratis
10 euro
12 euro
10 euro

Å

www.aquaparkrojales.es

:

11.00-17.00 (juli – august)
11.00-18.00 (juni og september)

P

:

Barn under 4 år
Barn 4-12 år
Voksne
Senior

gratis
8 euro
10 euro
8 euro

www.aquaparkflamingo.com

A
Den største blant badeparkene i
Torrevieja er Aquopolis på nordsiden av sentrum, like i nærheten av kjøpesentrene Habaneras
og Carrefour. Anlegget inneholder et stort utvalg av sklier
for store og små, og bassenger i
forskjellige dybder og fasonger,
inkludert et bølgebasseng.
De aller fleste vil finne noe som
faller i smak på Aquopolis. Det
er bra med muligheter for de
minste, men også for de som er
ute etter mer fart og spenning.
Det er flere serveringssteder
inne på området, og det finnes
en egen pikniksone, hvor du kan
ha med deg egen mat. Store-

PRIS BOMBE!
O
Panasonic Inverter
air-condition
Fra:

695,-€

broren blant badeparkene i Torrevieja er så avgjort et sted for
hele familien.

Å

:

11.00-18.00 (4. juni-16. september)
11.00-19.00 (19. juli-22. august)

P

:

Barn 4-10 år 16.95 euro
Voksne
21.95 euro
Senior
16.95 euro
Gruppepriser (minimum 20):
Barn 12.75 euro
Voksne 17.60 euro
Senior 12.75 euro
www.aquopolis.es

Få elektrisk utstyr
for opp l 1000 €
når du kjøper et ny kjøkken!!!!

Vi finnes på Scandinova (Torrevieja)

32

N-3

100 % Tyske
Kvalitets Kjøkken

Inkl. montering

Claus Jensen  Tel: 605 519 192

Ctra. de Elche, 15 , Santa Pola
Tel: 965 416 518
www.novacuinaonline.es
info@novacuinaonline.es
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Benidorm

Badeparkene i Benidorm
A

N

A

Aqua Natura åpnet dørene i
2007, som et tilskudd til Terra
Natura. Dyreparken fikk dermed
sitt eget store badeland, med
sklier, bølgebasseng og masse
masse mer.

Aqualandia i Benidorm er verdt
et besøk når det er skikkelig
varmt.
Vannparken Aqualandia ligger
vegg - i- vegg med sjødyrparken
Mundomar i Benidorm. I Aqualandia finner du en rekke ulike
vannaktiviteter, alt fra det mest
spektakulære som Kamizake,
til mer moderate aktiviteter som
passer for de aller yngste.

Aqua Natura passer godt som en
del av en full dag i dyreparken
Terra Natura. Badeparken har
mye å by på både for store og
små. Spennende vannsklier,
stort bølgebasseng og en rekke
mindre bassenger med fontener
og leker for de minste barna.

En dag i Aqualandia på den
varmeste tiden av året er behagelig både for liten og stor.
De hete sommermånedene er
naturlig nok høysesong, og det
er greit å være forberedt på
lange køer. Det finnes imidlertid
områder med solsenger og restauranter hvor det går an å slå
i hjel noe tid mellom slagene i
vannet.

Et par ganger om dagen er det
show hos sjøløvene. Mot betaling kan man være med å ”trene”
sjøløvene før showet. Ellers er
det nok annet å ta seg til i Aqua
Natura. I et eget basseng svømmer småfisk og hai side om side.
Ønsker man å snorkle blant
haiene, finnes det muligheter
også for det.

Å
Å

:

10.30-18.30 (juni)
10.30-19.30 (juli-september)

P

P

:

Voksne
27 euro
Barn
20 euro
Senior
20 euro
Gruppe- og studentrabatter

:

Barn under 3 år
Barn 4-12 år
Voksne
Senior

:

10.00 – 20.00

gratis
18 euro
23 euro
18 euro

www.aqualandia.net

www.terranatura.es

DITT REISEBYRÅ
I SPANIA

Kom, parker, spis
og slipp barna fri
i “Chiringuito Parken”

Paella
og kjøtt
fra grillen
Cap Blanc stranden mellom Altea og Albir. Tel: 96 688 04 65

MARIANNE
T URS V

!

Fly-Busser til & Fra Flyplassene
i Alicante, Valencia & Murcia
Utleiebusser
Vi Arrangerer Reiser Over Hele Verden
Med Buss, Ferge, Tog Eller Bil
Bi utle e
Bilutleie
Tel. 965 887 462 - 651 841 093
C/. Frederico Garcia Lorca, 25. A
P
mail@mariannetours.com
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Valencia

Vitenskapsbyen og akvariet Oceanogràfico
I Valencia har man omgjort det uttørkede elveleiet etter elven Rio Turia til en
hypermoderne bydel ved navn La Ciudad de las Artes y las Ciencias. Elven
begynte man å lede ut av sentrum på sekstitallet etter en storflom i 1957.

el Buda
Restaurant
Europeisk kjøkken
Her får du mest igjen
for pengene dine i Albir
Du finner oss
rett ovenfor Bok-Cafe’n

Ett eget området er vite til
“det åpne havet”, her er en av
parkens største attraksjoner
hvor atlanterhavstunnelen, eller
”haitunnelen” som mange kaller
den, befinner seg. Her kan man
vandre blant haier og rokker,
og beskue Atlanterhavets unike
marine fauna på nært hold.
Middelhavet og Rødehavet har
fått sin plass her, sistnevnte
med ett svært imponerende gigant akvarie som bakgrunn for
auditoriet der. I Antarktis finner
vi flere pingviner og via en underjordisk tunnel kommer man
inn i Arktis hvor hvalross og belugahval svømmer omkring oss
bak tykke gladd på alle kanter.
Delfinariet er ved siden av “haitunnelen” akvariets største attraksjon. I hva som sies å være
Europas største saltvannsbasseng holder delfinene der spektakulære show flere ganger
daglig. Og for de som besøker
akvariet i sommersesongen er
det til og med 31. august også
spesielt “nattshow” fra klokken
åtte til midnatt.

Avenida del Albir, 143
EL ALBIR, Tel. 966 864 764

FAKTA
La Ciudad de las Artes y las
Ciencias er utformet av arkitekten Santiago Calatrava,
som blant annet har tegnet
den nye togstasjonen ved
World Trade Center i New
York og Olympiastadion i
Athen. Allerede som barn skal
han ha bestemt seg for at han
en dag skulle lage noe spesielt
for sin kjære hjemby.
Det er lett å komme seg til
La Ciudad de las Artes y las
Ciencias og Oceanogràfico.
Kommer du i egen bil kan du
parkere i det underjordiske
parkeringsanlegget ved akvariet som opererer med overkommelige priser. Ellers har
”Vitenskapsbyen” gode bussforbindelser til Valencia sentrum, eller man kan spasere
fra sentrum på kort tid.
Byggingen av La Ciudad
de las Artes y las Ciencias ble påbegynt i 1996. I
1998 stod det første bygget,
L’Hemisferic, ferdig, og siden
den gang har de ulike avdelingene åpnet litt etter hvert. I
dag mottar ”Vitenskapsbyen”
rundt tre millioner besøkende
hvert år.
Museet har i høysesongen
åpent til midnatt, i mellomsesongen til klokken
åtte og i lavsesongen stenger
man klokken 18.00 utenom
lørdager hvor man har åpent
til 20.00. Inngangsbilletten
koster 18 til 24 Euro.

J. STRAUSS

DE

S
EPE

.

CAMPING
CAP-BLANCH

“El Sacristán”
Restaurant

LES

LES ESTREL

Marina
Paseo
Internacional
Mari mo

R

Á

R ESPL

OSCA

ALS
CASS

A
AVD

V. BEETHOVEN

M. RAVEL

S
ICO
PASSEIG DE

PAU

N. Y

ÚS

Åpningstider: 10.00 – 21.00  Onsdag stengt
C/. Joaquin Rodrigo, Edif. Borret, 10. 03581, Playa del Albir

SM
LO

RU

Í

HAP

C
TO
PER

R. WAGNER

RD
J. RODRIGO

Øl / Vin / Cava eller Kaffe + Tapa kun 1 € !

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

A. SEGOVIA

“El Sacristán”
Tapas Bar

D’ALT

EA

EVA
UL

J. TURINA

Tapas Bar

D

CAMÍ VE
LL

BO

“El Sacristán”

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

BA
CH

Akvariet er enormt og går over
ett område på hele 110.000
kvadratmeter. 42 millioner liter

saltvann og er fordelt utover
flere områder basert på de forskjellige havområdene på planeten. I det “tempererte” havet
finnes pingvinene, seler og fisk
fra flere av verdens hav.

J.S
.

B

yens egen stjernearkitekt Santiago Calatrava,
har her fått boltre seg
fritt på det 350.000 kvadratmeter store området. Resultatet er
enestående i verdenssammenheng. Det er fullt mulig å bruke
en hel dag eller flere i La Ciudad
de las Artes y las Ciencias selv
kun for å vandre blant de spesielle bygningene. Her er nok av
spektakulær arkitektur, banebrytende ingeniørkunst og museer
i verdensklasse. Hovedattraksjonene er konserthuset Palau
de les Arts, vitenskapsmuseet
Museo de las Ciencias, IMAX
kinoen L’Hemisferic, den botaniske hagen L’Umbracle og
akvariet Oceanogràfico, som
kanskje har det mest interessante innholdet av dem alle.

Playa Acequión

Cartagena

~T
~H
L
~

¤B

¤S
¤P
: 9.90 €

¤P

~
~
~

Bensinstasjon

Volkswagen

C/ Dr. Gregorio Marañon, 41
T
Tlf: 649 84 31 06
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Benidorm

Mundomar

– En maritim drømmeverden
Barnevennlige show med humor og spenst, er hovedtrekkplastrene i den maritime dyreparken Mundomar. Dette
lille ”dyreparadiset” befinner seg i fjellsiden under Sierra Helada, bare et steinkast fra badelandet Aqualandia.

G

jennom godt innarbeidede show presenteres dyrene på en spektakulær måte. Alt foregår med
en imponerende presisjon. En
grønn og rød papegøye åpner
dagen, først tar den seg en tur på
sparkesykkel, før den tar noen
runder på spesiallagede rulleskøyter. Til slutt står addering
og multiplikasjon på programmet, papegøyen viser seg snart
å være regnemester også.
Går du videre, mellom en mørk
og ”skummel” gang voktet av
pirater og flaggermus, kommer du til sjøløvenes verden,
også her holdes et imponerende
show. Sjøløvene samler søppel
i bassenget og klapper begeistret. Så deler de ut fiskeluktende
smellkyss, før de demonstrerer
at de også behersker munn til
munn metoden. Til slutt kan

publikum la seg avbilde med
den oppmerksomhetssøkende
”livredderen”.
I det store amfiet øverst oppe i
åsen holder delfinene til. Synkronsvømming får en ny betydning når verdenshavenes fremste akrobater setter i gang. De er
Mundomars største publikumsfavoritter, og det er åpenbart at
de nyter sin stjernestatus.

P

:

Voksne
24 euro
Barn
18 euro
Senior
18 euro
Gruppe- og studentrabatter

Å

:

10.00 – 19.00
http://www.mundomar.es

Delfinshowet er barnas favoritt,
og er alene en god grunn til å
ta turen til den maritime drømmeverdenen i Benidorm. Ellers
er Mundomar et sted du godt
kan besøke flere ganger. Størrelsen på anlegget er sånn akkurat passe. Du kan fint rekke
gjennom på 2-3 timer, og du kan
fint bruke en hel dag.

Å

hjem

God t mat
age
mel

EL PESCADOR

Nydelig
lammestek
med
Camí Vell del Far, 2  El Albir Rosmarin

Telf: 966 864 899  605 521 778

PLAYA / BEACH ALBIR
O

EL

R
FA

ARD
BOULEV
CORREOS

LA ROCA
RESTAURANT
KRASBANE

ALTEA

EL ALBIR

 Levende musikk på terrassen
 Onsdager : rekeaften 10 €

Sommeråpent man. – søn. 1300 – sent
Adr: Avenida Albir no. 4  Tlf: 690 011 209

R E S T A U R A N T E

:

Mandag - Tirsdag: 17 - 22
Onsdag:
S
Torsdag - Søndag: L
+K

 Prøv vår populære “Plankstek”

De
Jamaic beste
a
sviner nske
ibbene
i Span
ia

 Dagens 5.50 €
A la carte

Spesialist på sjømat, risretter og paella.
Kom og nyt vår deilige mat rett fra havet.

Kom og smak
på våre berømte
salater og pannekaker!

DAGENS MENY FRA 12,50 €

Du finner oss ved byporten Ɵl gamlebyen i Altea.

Åpent kl 12 - 23  Mandag stengt

Plaza Tonico Ferrer, 12 • 03590 Old Town - Altea • Spain
Tel. Reserva ons: +34 966 885 749

(200m. fra turistinformasjonen på stranden i Altea)

Calle Sant Pere, 24 (på stranden i Altea)  03590 ALTEA (Alicante)  Tlf: 96 584 25 71

www.kodakgallery.com/sybarite • sybaritealtea@hotmail.com
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Benidorm

Terra Natura – Eksotisk i Benidorm
Terra natura er ikke som alle andre dyreparker. Den er eksotisk og annerledes, og tilbyr en drømmereise gjennom dyrenes univers. Stedet gir en
følelse av at ”hele verden” er samlet på noen hektar rett utenfor Benidorm.

I

Terra Natura lever over
1.500 dyr fordelt på 200 arter i tilnærmet naturlige omgivelser omgitt av rundt 2.500
blomster og trær. 50 av dyreartene er utrydningstruede. Gjør
deg klar for en drømmereise
hvor alle verdensdeler er representert.
I Europas mest moderne
dyrepark, begynner det hele
225 millioner år tilbake i tiden.
Der blir du hilst velkommen
av kjempeinsekter i tidsalderen
som kalles Pangea. Derfra blir
du tatt videre gjennom en hel
verden av dyr, show, utstillinger
og aktiviteter.
Terra Natura er noe mer enn
bare en dyrepark, det er en opplevelsespark, hvor alt er gjennomført til det fullkomne. Opplevelsene står i kø, og det er ikke
mulig å få med seg alt i detalj
på en dag. Så velg deg ut en del
av de tingene du syntes ser mest
interessante ut.
Enten det er tropisk urskog,
vulkaner, indiske elefanter eller
mayaindianere du er ute etter,
finner du noe i Terra Natura.
Når det gjelder dyr, kan parken
friste med det aller meste. Her er
slanger og krypdyr, tigre, elefanter, neshorn, bøfler, krokodiller
og pantere i skjønn forening, for
ikke å snakke om fugler og ape-

katter i alle varianter, og giftige
frosker, edderkopper og skorpioner.

ras egen badepark ”Mare Nostrum”, som ligger like ved.

P
Av mer kulturelle innslag kan
vi for eksempel nevne oppvisninger i noen av mayaenes
hellige ritualer, en kopi av det
røde fortet i Rajastan, sarikledde
danserinner, greske tempelruiner og en autentisk kopi av en
gresk landsby.
Det er heller ikke noe å si på
infrastrukturen i Terra Natura.
Før du begynner drømmereisen
får du velge om du vil legge
eventuelle løse eiendeler i oppbevaringsbokser, eller om du
vil ha de med deg rundt i praktiske trillevogner. Hjelpsomme
vakter er hele tiden på plass for
å veilede deg hvis du går feil,
eller lurer på noe.

Voksne 25 euro
Barn 20 euro
Pensjonister 20 euro
Grupperabatter

Å
Jan., feb., mars, okt., nov. og
des. 10.30 – 17/18.00
April, mai, jun., jul., aug. og
sept. 10.00 – 19/20.00
Se nettside for nærmere detaljer
www.terranatura.com

Toaletter og serveringssteder er
det nok av, de fleste er ”innbakt”
i kulissene. Eksempelvis en kiosk i en gammel buss, en liten
restaurant på en indisk markedsplass, eller et moderne toalett i
en gammel gresk tempelruin.
Skulle du mot formodning bli
lei under drømmereisen, finnes
det alltids andre muligheter.

Hvis det frister med avveksling,
kan du ta turen til Terra Natu-

TANNKLINIKK

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord
Almennpraksis

Valencia/Teniente Segui 20
Almenpraksis, implantat Avd País
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi
og tannregulering
Medlem av den spanske og norske tannlegeforeningen
den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311

SERVICE
Ny adress i Torrevieja: NY
Fysioterapi
C.Fuensanta 63, bajo 6.  Masasje

 Soriasis
Gratis første
 Generell lege
 Akupunktur
 Fo erapi & Pleie
konsultasjon!
Tel: 966 704 277
 Hypnosis
 Pedicur & Manicur
V I TAR ALLE T Y PER K REDIT T KORT - FINANSIERING T ILG J ENG ELIG

DAM & HERRFRISÖR

C/Bau
sta Bertomeu
Sober,
1-3-5, Local 42
Av. Delfina
Viudes Parc,
1ª Planta
03183
Torrevieja
/ Alicante
Local 42,
03183 Torrevieja

AKUTT TELEFON:

650 570 444

G
ON
AL
RS

Tel.: 671 048 533

ISÖ

Nå også tannregulering! Dr.
Dr. Tor
Oppedal
TorH.H.
Oppedal
Dra. Gry Nibe
966
70
50
83
Dra.
Gry
Nibe
966 70 50 83 Dra. Filippa
Weichbrodt
www.smiledental.es
Filippa
Weichbrodt
Dr. Daniel
Rojkovski
www.smiledental.es Dra.

Återförsäljare av
Redkenprodukter

FR

Velkommen!

ESTETISK BEHANDLING

 Generell tannbehandling  Botox
 Este sk
 Hyaluronsyre
 Implantater

Local 15
CC TorreMarina

Vi har flyttet fra det Skandinaviske
Center til rett over veien
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Sommerfester på Costa Blanca
07. AUGUST

08. AUGUST

13. AUGUST

21. AUGUST

-Altea. Castell de L’Olla.
Fyrverkeri i Partida de la Olla. 24:00 h.

-Calpe. Fiestas Virgen de las Nieves.
Fyrverkeri i gamlebyen. 22:00.

-Elche. Misteri d’Elx.
Santa Maria Basilika. 17:30

-Guardamar del Segura. Musikalske
ytelse. Reina Sofía parken. 22.00

-Orihuela. Musikkfestival On the Sea.
Playa de la Glea, Campoamor.

-Villajoyosa. Gateteater: Saragatus, dans,
fantasi, lyset og fargene.
Plaza del Castell. 22:00 h.

-Elche. Nit de L’Albà, fyrverkeri.
Fra kl. 23:00 til kl. 24:00

26. AUGUST

-San Miguel de Salinas. Feria de Agosto.
“Recinto Ferial” Carretera Campoamor.
Fra den 07. til den 08. august.
-Villajoyosa. Gateteater: Technize, Hip
Hop Urban Dance. Auditorium Barbera
dels Aragonés. 22:00 h.

-Benidorm. Electro Beach Benidorm. El
Castillo, gamlebyen. 26., 27. og 28. august. Fra 19:00 til 20:00

-Callosa del Segura. Moros y Cristianos.
Fra den 13. til den 16. august.

-Elche. Moros y Cristianos.
Fra den 08. til den 12. august.
-Pilar de la Horadada. Fyrverkeri.
På stranden ved Paseo Riviera. 24:00.

28. AUGUST

-Alicante. Danseshow med Rafael Amargo. Sommerfestival i Lucentum.

-Guardamar del Segura. Musikalske
ytelse. Reina Sofía parken. 22.00

14. AUGUST
11. AUGUST

-Pilar de la Horadada. Fiestas de las Urbanizaciones. Fra den 07. til den 15. august.
-Playa San Juan. Cirkus Akvarium
Man-Fre 20:00., Lør 19:00 og 21:15
Fra den 07. til den 29. august.
-Torrevieja. Flamenco Galla.
Handlesenteret Virgen del
19:00 h.

-Elche. Misteri d’Elx.
Santa Maria Basilika. 22:30

12. AUGUST
-Elche. Misteri d’Elx.
Santa Maria Basilika. 22:30

31. AUGUST

-Guardamar del Segura. Fjerde århundre
Nuestra Señora de Guardamar. Musikalske ytelse. Reina Sofía parken. 22.00

-Santa Pola. Moros y Cristianos. Fra den
31. august til den 09. september.

-La Nucia. Fiestas Mayores.
Fra den 14. til den 18. august.

09. SEPTEMBER

-Polop. Fiestas del Porrat.
Fra den 14. til den 17. august.

-Orihuela. Feria del Ganado.
Fra den 09. til den 13. september.

15. AUGUST

24. SEPTEMBER

-Pilar de la Horadada.
Prosesjon og fyrverkeri. 22:00

-Altea. Moros y Cristianos. Prosesjoner
og gateslag i gamlebyen fra den 24. til
den 27. september.

Carmen.

-Torrevieja. Torrevieja Music Festival.
Eras de la Sal. 22.00 h.

Vi har norsk hudpleier
og fotpleier!
AROMA MASSAGE 1 T.

NORSK KVALITET

FOTPLEIEE

TIL SPANSKE PRISER! HERREKLIPPP

Adr. Calle San Lorenzo 2.
Nær rundkjøringen v. Mendoza, Albir.

35 € Tel 966 86 57 67
25 €
2
10 €
Vi har gavekort,
den perfekte gave
til hun / han
som har alt!

En optiker
du kan stole på
Kom innom oss
og se våre tilbud!

Altea. Castell de L’Olla.
Avda. del Albir 4

03581 El Albir

966 864 718

www.clinica1fisioterapia.com

Tlf. 966 86 56 86 Carlos Digon Sørensen

 Alt innen hjemmetjenester
24
24 - timers vakttelefon
 Utlån av hjelpemidler
Tolketjenester
Tolketjenester
 Blodprøver - INR
 Sykehjem
 TRYGGHETSALARM

Ring oss på

619 274 038

Kristiansen fysioterapi og trening
TRYGDEREFUSJONSAVTALE

- Fysioterapi

- Akupunktur
- Klassisk massasje
- Fotterapi

AVDELINGER VED:
- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol
C/ Pau Casals nr 24 i La Colina
- Benidorm
03581 El Albir

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

Tlf: 966 86 02 94
Mobil: 606 518 158
Avdeling i Alfaz del Sol
og
i Benidorm
Carrer del Pal nr.8 Edificio Aurea 2.B-C

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

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

SPANIAPOSTEN
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Elche

Dyreparken Rio Safari
Midt mellom Santa Pola og Elche finner man Rio Safari. Den over
20 år gamle dyreparken kan fremstå som litt småslitt, men ikke la deg
skremme av førsteinntrykket. Rio Safari er definitivt verdt et besøk.

K

jør N-332 i retning Santa Pola, og ta av i retning Elche. Snart dukker skiltene til dyreparken opp,
så det er lett å finne veien. Vel
fremme kan du velge mellom
å bruke apostlenes hester, eller
å la et lite tog frakte deg rundt
mellom de forskjellige attraksjonene.
Vi anbefaler førstnevnte alternativ, parken er ikke større enn at
alt kan nås til fots. Det gir dessuten en annerledes opplevelse å
spasere. Slik kommer barna mer
i nærkontakt med dyrene. Det

er hele tiden noe nytt og spennende som venter, så de minste
rekker aldri å kjede seg.
Rio Safari byr på opplevelser
både for store og små, og egner
seg utmerket for familieutflukter. Her kan du se sjimpanser
som steller hverandre, krokodiller som sløver i sommervarmen, og staselige sjiraffer,
som ter seg som om de var helt
alene her i verden. Ellers kan
dyreparken friste med blant annet løver, slanger og krokodiller.
Det arrangeres dessuten for-

skjellige show i Rio Safari. Daglig viser papegøyer, elefanter
og sjøløver frem sine ablegøyer. Det er også mulighet til å
komme i nærkontakt med både
slanger og krokodiller. La deg
bli fotografert med en pyton
rundt halsen eller en babykrokodille, med gjenteipet kjeft, på
skulderen.
Utenfor inngangen til Rio Safari
har du mulighet til og ri både
esel og kamel. Hvis du etter
hvert går lei av dyrenes verden,
er det muligheter for å bade
eller kjøre gokart i umiddelbar
nærhet.

P

:

Voksne 20 euro
Barn (3 – 12 år) 15 euro
Grupperabatter

Å

:

Vinter 10.30 – 18.00
Sommer 10.30 – 20.00
www.riosafari.com
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Torrevieja

Vil ha beredskapsplan for jordskjelv

P

ariet “De grønne” (Los
Verdes) i Torrevieja, har
fremmet ett forslag hvor
de går inn for at man utarbeider
en plan som både vurderer risiko
og tiltak knyttet til jordskjelv i
området.
De påpeker at Torrevieja, som
ligger i ett området med stor
seismisk aktivitet, er forpliktet
til å utforme og oppdatere en

slik plan for å kunne koordinere
både menneskelige og materielle ressurser etter en eventuell
situasjon hvor jordskjelv har
forårsaket skader.
Torrevieja og 58 kommuner i
provinsen er klassifisert som å
“høy risiko” for jordskjelv, og
mindre skjelv registreres her
flere ganger i året.

Javea

Fant to flytende døde

K

ystvakten og Guardia Civil har funnet to
døde kropper flytende i
havet. Den ene ble funnet tyve
nautiske mil ut fra “Cabo de la
Nao” (Javea).

fra land. Ifølge Guardia Civil
er de omkomne trolig NordAfrikanere, muligens flyktninger som har druknet på vei
over middelhavet. De to skal
obduseres for å avklare dødsårsaken.

Den andre bare ti nautiske mil

Madrid

Tjener 516 Euro mer i Madrid

I

følge en undersøkelse utført
ved Institutt for næringsstudier i Navarra ligger lønningene i Valencia regionen svært
lavt sammenliknet med flere andre steder i Spania. En industriarbeider som arbeider i Valencia
regionen kan regne med å tjene
516 euro mindre enn sine kolleger i hovedstaden og 203 Euro
mindre enn landsgjennomsnittet

for sin bransje. Forskjellene er
store også for andre bransjer om
man sammenlikner Madrid og
Valencia regionen er forskjellen
530 Euro for ansatte i service
sektoren og 550 Euro for ansatte
i byggebransjen.
Lønningene i Valencia regionen
har økt med 39.1% fra år 2000
til 2009.

UTGAVE 16-2010
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Penáguila

Safari Aitana

Det er ikke nødvendig å reise helt til Afrika for å
oppleve flodhester og elefanter i naturlige omgivelser. Det holder med en tur til Safari Aitana. Husk
bare å lukke vinduene når du nærmer deg løvene.

T

ar du bilen oppover fjellene mot Benimantell,
via La Nucia, Polop og
Guadalest, så vil du flere steder
langs veien se skilter til Safari
Aitana, som ligger i en innelukket dal i Aitana fjellene. Ingen
steder på Costa Blanca kommer du nærmere en ekte ”safarifølelse” enn her.
I Safari Aitana kan du kjøre egen
bil blant ville dyr av alle slag,
alt fra syv meter høye giraffer
til papegøyer i alle regnbuens
farger. De første opplevelsene
får du allerede ved inngangen.
Der blir du sannsynligvis møtt
av en gjeng med rampete apekatter, som vil gjøre alt de kan
for å nappe til seg noe av det du
måtte medbringe av mat eller
snacks.

mulighet til å pleie nærkontakt
med dyr de ellers bare har sett
på tv eller i vanlige dyreparker.
Det er kun de farligste rovdyrene
som er inngjerdet. Hovedattraksjonen, i hvert fall for de med
barn i rett alder, er nok løveparken. Løvene går løse inne på
et stort område som er avgrenset
fra resten av Safari Aitana. Her
er det viktig å skalke lukene og
sørge for at dører og vinduer er
skikkelig lukket. Er man riktig
heldig kommer løvene helt innpå bilen.

Å

P
Et triks, for å garantere at du får
sett mest mulig, er å kjøre rett
etter foringsbilen. Når dyrene
kjenner lukten av mat, kommer
de stormende frem fra sine skjulesteder. Da får familiens minste

:

11.00-18.00 (vinterhalvåret)
11.00-19.00 (sommerhalvåret)
Mulighet for guidede turer
11.00-15.00

:

Barn under 3 år
Barn fra 4 til 10 år
Barn over 10 år
Voksne
www.safariaitana.com

gratis
12 euro
17 euro
17 euro
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Tabarca

Strandhogg på piratøya Tabarca
Utenfor Santa Pola finner man spanias minste bebodde øy, ved siste
folketelling bodde det 98 mennesker på Tabarca. Historisk sett har
øyen vært tilfluktsted for berberske pirater og det ryktes at Paulus gikk i
land her, noe som i en periode ga øyen navnet “Isla de Sant Pau”.

K

atamaranen ”Faro de
Tabarca” ligger klar
ved kaia i Santa Pola,
og nysgjerrige på nye opplevelser entrer flokken båten i et
strålende solskinn. Tabarca er
ett populært mål for familier og
små utforskere. Dagen er perfekt for et strandhogg på ei ekte
piratøy!
Med moderne båter går
sjømilene raskt unna. Piratøya
Tabarca dukker opp i horisonten.
Med frydefull forventning flokker flere barn og voksne seg
framme i baugen. Båten nærmer
seg øya der en klynge lave hus
innrammes av solide steinmurer
fra det attende århundre. Tett opp
til en moderne molo på sørsiden
av øya sakker katamaranen farten. Folk glemmer sjørøveri for
en stund. For øyeblikkelig omringes båten av fisk. Øya og farvannet runt er ett naturreservat,
det er ikke lov å fiske her. Det
er spesielt fuglelivet her som

har fått en spesiell status fra EU.
Øya er også ett kjent dykkemål,
med spesielt klart vann og mye
liv i havet.
Brød kastes ut og skaper stor
fart i fiskestimen til sjøfarernes
store glede og muntre tilrop.
Alle går i land i havna San Rafael omtrent midt på den 1757
meter lange øya. Rett ut mot
nord venter det en innbydende
sandstrand. Denne oktoberdagen Spaniaposten besøker øya
er temperaturen tjueåtte grader,
så et bad må til! Men først må
øya utforskes.
Blant forrevne klipper innbyr små, lune viker med sandstrender og krystallklart vann
til privat badeliv. Vi passerer
høydedraget El Campo med
tre store bygninger. Den før så
fruktbare jorda, er nå dekket av
store klynger med kaktus. Tårnbygningen La Torre de San José
er oppført i stein på den originale romerske grunnmuren. Her

har det vært stolmakerverksted,
festning og tilfluktsted for Carabineros og Guardiana Sivila. Nå
ligger tårnbygget lukket og låst
og ruger på sine hemmeligheter.
En forfallen spansk gård ligger forlatt og tom. Her holdt
arbeiderne til da det ble dyrket
erter, bønner, korn og linser.
Bedre vedlikeholdt er det store
fyret. Ytterst mot vest tar ekspedisjonen en pust bakken. Her er
det en høy, hvite mur med sort
smijernsport som setter fantasien i sving. Dette er trolig øyas
gravplass. Vi skulle så gjerne
lest navnene på gravstedene,
men porten er låst, dessverre, så
vi går tilbake til byen.
Innenfor solide steinmurer
finnes en søvnig, liten by. Fra
hovedgata krysser vi torget Plaza Grande. Benker under skyggefulle trær innbyr til en pause
med utsikt til Sankt Paulus kirke
fra 1770. Den er pakket godt inn
i dag. Tydeligvis er restaurering
i full gang. Ut fra turistbrosjyren

leser vi at kirken er i barokkstil
med enkelt kirkeskip. Den har
fire altere, et sakristi og tre underjordiske hvelv til fornemme
begravelser.

ble kongens eiendom i følge
skriften på den solide sydlige
byporten. Her kan du vasse over
til flate skjær og bade i ramsalte
bølger.

Vi går gjennom en liten park til
en stor åpen plass. I de metertykke murene er det gitter foran
huler. Er det fangehull, mon tro?
Kanskje oppbevarte piratene alt
sitt røvede gods her? Helt fra
middelalderen var Tabarca tilholdssted for blodtørstige sjørøvere. De spredde frykt og redsel
langs hele kysten. Ingen kunne
føle seg trygg for angrep. Mot
slutten av det attende århundre
befalte kong Carlos den tredje
at øya skulle gjenbefolkes. Øya

Men barna som er med oss
finner skatten i frysedisken. De
glemmer Pinky og grusomme
Gabriel blant sol og sand og hav
og en avkjølende iskrem. Tiden
går så altfor fort! Siste ferge må
vi jo bare rekke.
Vel om bord i katamaranen følger noen i kaptein Nemos fotspor. Ved glassvinduene nede i
bunnen får vi følelse av å være i
en undervannsbåt.

FAKTA

€ 899,00


Fax: (0034) 966 927 429



Mail: info@danishdesign.es
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“Vi har det største
JENSEN-studioet på
Costa Blanca!”
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Isla de Tabarca ligger på 38
grader nordlig lengde og 30
grader østlig lengde rett ut fra
havnebyen Santa Pola. Den er
omtrent på tretti hektar. Omkretsen er seks kilometer. Øya
er 1157 meter lang. Den lengste bredden er 300 meter.
Det går rutebåt fra Santa Pola,
Torrevieja og Allicante.
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Nye 3-4 roms rekkehus 1 km fra stranden
- flotte fellesarealer

Nye og innflytningsklare leiligheter
100 meter fra stranden i Albir

Innflytningsklare rekkehus
med 3 soverom og takterrasse
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Nye leiligheter med fantastisk beliggenhet
i første linje til stranden

Nye 2-3 roms leiligheter 300 meter fra golfbanen

Nye og innflytningsklare leiligheter
ved stranden
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Spanske seire
Alle som har tilbrakt noe tid i Spania i det siste har
nok lagt merke til at de spanske flaggene fortsatt
henger på motorsykler og biler som farter rundt.
Dette handler om mer enn fotball-VM. Spanjolene nådde toppen i fotball tidligere i sommer,
de vinner tennis, sykling og Formel 1. Innen rekkevidde er flere Oscar-statuetter, golf og polo.
A :K

A
.

S
F
: Seieren i fotball-VM
feires fortsatt over hele Spania.
Men er likevel kun en av mange
store sportslige “spanske” prestasjoner dette året.

elv de med moderat eller
lav interesse for sport har
lagt merke til Spanias nylige seire. De kunne hente hjem
gull-pokalen fra fotball VM i
Sør-Afrika tidligere i sommer.
En hendelse som fortsatt feires i
Spania. Rafael Nadal vant Wimbledon for andre gangen. Alberto Contador vant Tour de France
og Fernando Alonso vant det
tyske Forumla 1 Grand-Prix.
24 åringen fra Mallorca, Rafael
Nadal, vant blant annet årets
Wimbledon turnering i tennis
for andre gang. Det er den åttende store tittelen for Nadal.
Vi er ca. halvveis i 2010, hva
mer kan spanjolene vinne?

G

ALBERTO CONTADOR: Spanjolen vant Tour de France dette
året. Han skal nå sykle for danskenes “Team Saxo” bank.

RAFAEL NADAL: 24 åringen fra Mallorca, Rafael Nadal, vant blant annet
årets Wimbledon turnering i tennis for andre gang.
i 2011 gjelder filmer fra 2010.
Også der er spanjolene i posisjon til forsynes seg. Penelope
Cruz har allerede blitt nominert tre ganger og vunnet en
Oscar. Men dette året har hun
kun bidratt i “ Sex and the City
2” en film som ikke er ventet å
bli noen stor Oscar mottaker.
Hennes ektemake Javier Barden
har langt bedre muligheter, han
har allerede vunnet prisen for
beste skuespiller ved dette års
filmfestival i Cannes, for sin
opptreden i filmen “Biutiful”.

Alt av sport på hjul er stort i
Spania. Sykling er intet unntak
og Alberto Contador, fra Madrid
provinsen, vant årets Tour de
France.
I slutten av juli 2010 ble det
klart at den ferske Tour de
France-vinneren ikke ville forlenge kontrakten med Astana
og at han dermed kommer til å
bytte lag foran 2011 sesongen.
3. august annonserte Bjarne Riis
at Contador kom til å sykle for
danskens Team Saxo Bank de
neste to sesongene.

:

Sergio Garcia har ikke sitt beste
år på banen, han spilte åtte under par på Greenbrier Classic og
imponerte ikke med å ende opp
på plass nummer 60 totalt. Men
han har fortsatt gode sjanser i
det 92’ende PGA mesterskapet.
Spanjolen er en av de mestvinnende golfvinnere i historien.
Bare i premiepenger fra PGA
touren har han hentet inn nærmere 20 millioner Euro.

O

FERNANDO ALONSO: Bildet viser Alonso i hans første løp for Ferrari i

Statuettene som skal deles ut

2010 Bahrain Grand Prix, spanjolen fra Asturias vant dette løpet.

SERGIO GARCÍA: Spanjolen er
en av de mestvinnende golfvinnere
i historien.
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Marbella

Fru Obama til Marbella
merikanernes
førstedame sitt besøk til Marbella har skapt mye
oppmerksomhet for byen. CNN
dekket ankomsten hennes i Marbella live. Michelle Obama som
er i Marbella på ett privat besøk
skal tilbringe noen dager i byen
med den ene av hennes døtre.

A

seksti rom for henne og hennes
følge formiddagen og ble blant
annet ønsket velkommen av
hotellets eier Ricardo Arranz.
Etter førstedamens eget ønsket
var det ingen politikere tilstede.
Hennes første kveld i Spania ble
brukt til å spasertur i Marbellas
gamleby.

Michelle Obama som ankom
Marbella formiddagen 4. august har selv uttalt hun er i byen
for å slappe av koble ut. Hun
ankom luksushotellet “Villa
Padierna” hvor det er reservert

Michelle Obama har blitt invitert til Mallorca av det spanske
kongeparet og vil trolig avslutte
sitt Spania-besøk der før hun returnerer til USA.

L
CNN: CNN dekket ankomsten hennes i Marbella live. Michelle
Obama som er i Marbella på ett privat besøk skal tilbringe noen dager i byen
med den ene av hennes døtre.

Alicante

Volvo Ocean Race blir i Alicante

A

licante fikk i juli signert avtalen med arrangørene av Volvo
Ocean Race representert av nordmannen Knut Frostad. Avtalen
sikrer at Alicante forblir basen
for verdensregattaen både i
2011, 2014 og 2017.
Økonomiske effekter
Regattaen som for første gang
hadde Alicante som base i 2008
skal ha bidratt med 70 millioner

V

euro i omsetning i Alicante by og
skal ha skapt 1500 arbeidsplasser, direkte og indirekte. Dette ifølge representanter for politiske
myndigheter i Alicante.
At Volvo Ocean Race velger
Alicante som permanent base
for årene fremover bekrefter
Alicanteregionens unike klima,
beliggenhet og svært gode infrastruktur.

V
: Alicante blir permanent base for Volvo
Ocean Race i årene som kommer. Regattaen har gått fra byen siden 2008.
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Menasalbas / Toledo

Overlevde krigen for
å bli drept av naboen
Juli 2010: I Menasalbas (Toledo) har man funnet levningene etter 17 republikanske geriljasoldater som ble drept, og kastet i en massegrav da de kom hjem fra
fronten. Kanskje tenkte disse mennene at å tape en krig mot fascismen ville være
det verste som kunne skje, men en enda verre skjebne ventet dem hjemme.
A :S

V
P

D

e fleste skjelettene som
ble funnet i massegraven i Menasalbas
tilhørte en gruppe menn som
kom slagne hjem fra fronten.
En gruppe naboer fra landsbyen
som var blitt falangister (medlemmer av Falangen: spansk

fascistisk kamporganisasjon og
parti) overmannet dem og tok
dem med til fengselet i Toledo.
Fengselsoppholdet ble kort, det
varte bare noen timer. Noen ble
brutalt torturert og alle ble drept,
3.april 1939.
”Da moren min fikk høre om
fengslingen gikk hun for å levere dem frokost i fengselet,
men de sa at de allerede hadde
fått. I virkeligheten hadde de

MINNESERMONI: Etterforskerne har mottatt en støtte på 20.000 euro
av regjeringen for å åpne graven, og lørdag 24 juli blir det holdt en minneseremoni ved graven til de 17 ofrene.

drept dem” forteller Salud på 73
år, eneste datter av kullbrenneren Bernardino Gómez Sánchez. Faren hennes var 29 år da
han døde. ”Han rakk å bli kjent
med meg fordi en bombe skadet
hånden hans, og de sendte ham
hjem noen dager, men jeg fikk
aldri bli kjent med ham, for jeg
var bare to år og husker ingenting fra den tiden.”
Salud leter etter to slektninger
i bildet av de 17 skjelettene,
faren og onkelen hennes Benigno, som bare var 14 år da han
ble skutt sammen med broren
sin ved muren til kirkegården i
Menasalbas. ”Han hadde noen
sauer og gikk ut for å gjete dem
da de fanget ham. Bestemor sa
‘ta med deg et teppe.’ Han tok
det med seg, men svarte ‘dit jeg
skal kommer jeg ikke til å trenge
det’” forteller Salud. Den tredje
broren flyktet til Frankrike, og
der måtte han konfrontere en annen krig, denne gangen mot nazistene. Han oppnådde å lede en
brigade og overlevde konflikten.
I massegraven har arkeologene
funnet to andre skjeletter av gut-

UVELKOMNE: De fleste skjelettene som ble funnet i massegraven i
Menasalbas tilhørte en gruppe menn som kom slagne hjem fra fronten. En
gruppe naboer og Facister fra landsbyen sørget for at de raskt ble drept og
kastet i massegraven.
jordlag, den lå bare 40 centimeter under jorden. ”Det finnes
to ufullstendige skjeletter, og
vitner har sagt at det var hunder som spiste på benene deres. På laboratoriet sjekker de
om skjelettene har spor av bitt”
forklarer Pregeiro. Familien
til ett av ofrene har innlosjert
arkeologen i hjemmet sitt disse
dagene og slik har hun fått høre
ryktene som verserer i landsbyen ved nyåpningen av graven.
”Det finnes folk som sier at det
er vi som har plassert skjelettene der, og at de kommer til
å bli pålagt høyere skatter på
grunn av oppgravningen. Dette
har gjort stort inntrykk på meg”
sier arkeologen fra Uruguay,

ter som ikke rakk å bli 20 år.
Alle ble kastet i massegraven
med ansiktene ned. ”Helt fra
forhistorien har man begravd
dem som ikke tilhører ens egen
gruppes på denne måten” sier
arkeologen Inés Pregeiro. Blant
mennene finnes noen som var
profesjonelle soldater fra Republikkens Hær, men andre ble
dratt inn i krigen ved et uhell,
som faren til Salud.
Ekspertene lette etter 18 menn,
men har bare funnet 17, noe som
støtter opp om ryktene i landsbyen om at én av mennene greide å flykte.
Graven var dekket av et tynt

SPANIAPOSTEN
Med over 12.000 distribuerte
eksemplarer pr utgave, likt
fordelt mellom Torrevieja- og
Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verktøy for
bedrifter som jobber mot det
skandinaviske markedet.
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som selv er datter av et offer for
diktaturet i sitt land.

blir det holdt en minneseremoni
ved graven til de 17 ofrene.

”La Federación Estatal de Foros
por la Memoria” (Det statlige
forbundet for forum for det historiske minne), drivkraften bak
oppgravningen, har sammen
med Gavilla Verde lagt inn en
anmeldelse til Toledos domstoler hvor de hevder at funnet av
massegraven og skjelettene er et
uomtvistelig tegn på en voldelig
død. Domstolene har foreløpig
ikke svart på dette. Etterforskerne har mottatt en støtte på
20.000 euro av regjeringen for
å åpne graven, og lørdag 24 juli

Salud har enda ikke bestemt om
hun vil at faren skal begraves
sammen med moren. ”Hun ble
enke da hun var 28 år og giftet
seg aldri igjen. Alle familiene til
ofrene må bestemme om vi vil
begrave mennene sammen med
familiene sine. Siden de døde
sammen, bør de kanskje forsatt
ligge i graven sammen.”

MED ANSIKTET NED: Alle ble kastet i massegraven med ansiktene ned.
”Helt fra forhistorien har man begravd dem som ikke tilhører ens egen gruppes på denne måten” sier arkeologen Inés Pregeiro.

LETER ETTER FAMILIE: Salud leter etter to slektninger i bildet av de 17
skjelettene, faren og onkelen hennes Benigno, som bare var 14 år da han ble
skutt sammen med broren sin ved muren til kirkegården i Menasalbas.

LM

Assessoria
Lola Mengual
Col. 2114

l

NIE/Residencia m.m.
Arbeidskontrakter
l Arbeidsrett
l Seguridad Social
l Skatter / Avgifter
l Regnskap
l

( 619 290 085
Avda. Pais Valenciá, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi

Hos oss kan du
snakke spansk,
engelsk eller fransk.
COLEGIO DE GRADUADOS
SOCIALES DE ALICANTE
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HER FINNER DU SPANIAPOSTEN
Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

Vannsport
på Costa Blanca
-A
-A

Costa Blanca er et paradis for alle typer vannsport. En lang og varm sesong,
umiddelbar tilgang til havet og en variert kyststrekning gir utmerkede muligheter for variert vannsportsaktiviteter. Bukten utenfor Altea er ett yndet
sted for kite-surfing, wake-board, seilbrett, kayakk, dykking og mye mer.
Lenger syd er Santa Pola en av Spanias viktigste sentra for vind- og kite
surfing. Her går også det nasjonale mesterskapet av stabelen i september.
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Mye vind, lange oversiktelige
strender har gjort Santa Pola til
ett av Spanias viktigste sentra
for alle sporter som kombinerer vann og vind. Santa Pola er
vertsbyen for det spanske mesterskapet i vindsurfing som går
av stabelen 9.-13. september.

P

(R
(R

I Santa Pola er det flere som leier ut kayaker, seilbrett og ikke
minst en rekke skoler som tilbyr
korte og lengre kurs i hvordan
man skal mestre de aktuelle
vannsportene.

)
)

Priser:
Kurs for seilbrett (15 timers):

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter.
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08
Åpningstider:

Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30
HOS OSS FINNER DU BLANT ANNET

Bryllup & konferanser
ute i det fri eller i ett av våre
mange konferanserom
Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!
Tlf: 96 683 00 00
Av. Severo Ochoa 3B,
Rincón de Loix. Benidorm

www.hotellevanteclub.com

email: eventos@hlc.grupo-centauro.com

NORSK/SKANDINAVISK SUPERMARKED
+
INTERNASJONALE/LOKALE VARER.
TLF: 966866724
ÅPENT ALLE DAGER: MAN-LØR 08.30-19.30
SØNDAGER 09.00-14.00

* FERSKE NORSKE BAKEVARER HVER DAG
* HJEMMELAGDE SALATER
* SMURTE BAGUETTER
* GRILLET “NORSKKRYDRET” KYLLING
* NORSK KJØTT, PØLSER, KJØTTDEIG SAMT FISK
OG FISKEPRODUKTER.
* FRUKT & GRØNT
* STORT UTVALG AV AQUAVIT
* AVISER/BLADER OG BØKER

GODE TILBUD OG PRISER
DU FINNER OSS I HOVEDGATEN V/INNGANGEN TIL
ALBIR V/ REST. PAULINO, FØR BOK CAFE`N

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL
HILSEN AXEL & ANN KRISTIN
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130 €. Leie av seilbrett 15 €
time, 60€ dag.
Leie av enmannskayak: 6 € time
/ 40 € dag, leie av tomannskayak: 10 € time / 60 € dag, 10 timers klippekort for leie av brett/
kayak: 75€
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Har du ikke besøkt oss ennå?
- Ferske nyheter hver dag, hele uken!

Nå ferske
nyheter hver dag!

For mere besøk websiden til
“Wind Surf Santa Pola”:
www.windsurfsantapola.com
Disse samarbeider også med
den lokale regattaklubben om
kurs i seiling.

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

A
Ved El Portet ved stranden i
La Olla i utkanten av Altea i
retning Valencia, har Antonio
fra Madrid etablert seg med
sin seilerskole Escuela de Vela
Paraiso. Her kan man ta forskjellige typer seilkurs, eller
man kan leie seg en katamaran,
et seilbrett eller en kajakk og utforske farvannene utenfor Altea
alene, eller sammen med venner
og kjente. Betjeningen snakker
både spansk, engelsk, tysk og
svensk.
Antonio garanterer at han i løpet
av åtte timer kan lære nærmest

hvem
som hhelst
h
l t å manøvrere
en katamaran eller et seilebrett.
Skolen hans er tilknyttet Valenciaregionens seilerforening, og
disponerer alle fysiske og materielle forutsetninger for en trygg
og sikker seileropplæring.
Hvis man verken vil ha eller behøver opplæring er det fullt mulig å leie katamaraner og seile
på egenhånd. Ellers har Antonio
forskjellige typer seilebrett og
kajakker til utleie. Hver søndag
arrangeres kajakkutflukter til
den lille øya La Isla de la Olla,
hvor det blir servert lunsj ved

ankomst.
k
t I jjuli
li og augustt arrangeres dessuten nattlige utflukter
ved hver fullmåne.

“Hva skjer”
Oversikt over messer,
fiestas, konserter og
mye mere.

Åpningstider:
10.00 – 20.00 hver dag

Valutakalkulator
Vår valutakalkulator
oppdateres flere ganger
i døgnet.

Priser:
Katamaran 30 euro
(en time) - 250 euro (ti timer,
fritt fordelt gjennom sommeren)
Surfebrett 20 euro (en time) –
150 euro (ti timer, fritt fordelt
gjennom sommeren)
Kajakk 8 euro (en time) – 70
euro (ti timer, fritt fordelt gjennom sommeren)
Dobbel kajakk 12 euro (en time)
Grupperabatter
Åtte timers kurs:
Katamaran 250 euro
Seilebrett 190 euro

Spørreundersølelser
Gi din stemme, om
aktuelle “norsk-spanske”
tema.

En times innføring eller perfeksjonering:
Katamaran 45 euro
Seilebrett 35 euro
www.escueladevelaparaiso.com

Lesernes kommentarer

Her kan du lese lesernes
kommentarer på sakene
i Spaniaposten. Eller selv
bidra med din kommentar eller spørsmål.

Forum
Forumet er stedet
for spørsmål og svar,
meninger og debatt.



Daglige oppdaterte nyheter
Debatt
 Forum
 Kulturkalender
 Valutakalkulator
 T
Tidligere avisutgivelser (PDF)
Og mye mye mer...


ALT I FOTO & DIGITALPRINT:
l Fotokopi
l Forstørrelser
l Laminering
l Bokbinderi
Egendesignet fotoalbum
l Papirkopi i farge/sv.
l Design ditt eget album (20x30, 15x20, 10x15cm)
l

Minnebok

Kopper & musmatter

digitale
tjenester

Overføring av VHS & Super-8 tape til DVD

Avda. del Albir, s/n
Alfaz del Pi
Tlf: 966 867 393

Egendesignet fot
oalbum

invitasjoner,
Lag personlige
re m.m.
postkort, kalende

Du finner oss midt i Albirs hovedgate!

WWW.SPANIAPOSTEN.NO
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Melilla

Forsvaret fjernet sin siste Franco statue
F

orsvarsdepartementet har
fjernet den siste statuen
av diktatoren Franco fra
sine anlegg. Den nest siste som
ble fjernet stod ved ett anlegg
i Santander frem til desember
2008.
Statuen som nå er fjernet stod
på en plass ved militærforlegningen Millán Astray i Melilla.
Den ble heist ned fjerde august.
Ifølge en pressemelding fra de
militære står statuen nå på ett
lager og det å fjerne den var en

konsekvens av lov nummer 52
fra 2007 om det historiske minnet (Ley de la Memoria Histórica).
I forkant av at man tok bort
statuen ble den undersøkt av
eksperter fra kulturdepartementet for å avgjøre om den hadde
spesiell historisk eller kunstnerisk verdi.
Statuen av diktatoren, som regnes som en av Europas verste,
viste seg å ikke ha noen slik

SUDOKO Enkel
2

3
2 1 4
3 5 2

3 8 5
5 6 7
8
6 4
9 5

F

M

Det står fortsatt en statue igjen
i den samme provinsen av general Franco. Ved murene som
markerer inngangen til gamlebyen i Melilla. Sterke krefter
på høyresiden i Spansk politikk har kjempet for å beholde
statuene. Partido Popular stemte
imot loven som gjør det mulig å
fjerne minnesmerkene som hedrer diktaturen.
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9 5
7 1

4 9 6

verdi som kan forsvare at den
sendes til konservering.
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

Trenger du alarm til din bolig eller bedrift i Spania?
Dekke
r
Den tryggheten DU trenger i hverdagen
hele C
osta

SVAR

HANDLING

REPARASJON

Blanca
Spanias største og beste alarmleverandør
Selskapet med kunden i fokus
Det eneste selskapet med egne vektere
Du får den hjelpen du trenger når du trenger den

ACTIVA GARANTI

Vi tilpasser alarmen til ditt behov.
Kontakt oss for en
uforpliktende befaring

+34
966 882 501  +34
695 774 742
Tlf dagtid 0900 - 1700, man. - fre.
Tlf etter kl 1700 samt helg

Abonner på Spaniaposten!

SPANIAPOSTEN

E-post: alarm@spania.no

Bestill i dag på: Tlf: 966 882 561 epost: info@spaniaposten.no eller postlegg denne blanketten.
Ja, send giro på 349.- NOK for 1/2 år / 12 utgaver.
Ja, send giro på 595.- NOK for 1 års abonnement.
Tilsendt adresse i Norge.
Ja, send giro på 69 Euro for e år / 24 utgaver.
Ja, send giro på 39 Euro for halvt år / 12 utgaver.
Tilsendt adresse i Spania.
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Benidorm

Terra Mitica – den mytiske jord
På en høyde utenfor Benidorm finner man en av Europas største og
mest påkostede temaparker. Terra Mitica, den mytiske jord, er som et
”must” å regne for alle som velger å tilbringe ferien på Costa Blanca.

I

nngangen leder oss gjennom
en egyptisk pyramide, snart
dukker det berømte fyret fra
Alexandria opp. Den trojanske
hesten er til stede, og de romerske gladiatorene har lenge hatt
sitt eget Colloseum i Terra Mitica, som er velsignet med panoramautsikt over Benidorm og
Middelhavet.
For den historieinteresserte byr
parken på mer enn bare fornøyelse. Flere av Middelhavets store
sivilisasjoner setter sitt preg på
anlegget. Både fønikerne, egypterne, grekerne, romerne og
ibererne er representert.
Den over 1.000 mål store
parken er ikke noe man kan rase

gjennom på et par timer, da er
det bedre å dra til mindre steder
som Mundomar og Terra Natura. I Terra Mitica bør man sette
av en hel dag, og selv da kan du
ha vanskeligheter med å rekke i
gjennom alt. I høysesongen kan
køene foran de mest populære
attraksjonene bli lange.
Terra Mitica byr på noe for alle
og en hver. Båre store og små
kan finne noe å glede seg over.
I tillegg til temaområdene, er
karuseller, berg og dal baner,
vannsklier og lignende, hele
tiden tilgjengelige underveis.
Parken har også innleide skuespillere som går rundt utkledd
som romerske legionærer og
trojanske krigere.

Til faste tider arrangeres gladiatorkamper i ”Circus Maximus”,
som er temaparkens egen utgave
av romernes Colloseum. Cesars
livgarde holder det hele under
oppsikt, og marsjerer jevnlig
forbi.
I det egyptiske temaområdet,
får du blant annet se tradisjonell
dans, og det holdes fakirshow
for de aller minste. I det iberiske
området er det Flamenco, hesteshow og akrobatoppvisninger
som utgjør høydepunktene.
Få med deg dette og mye mer på
Terra Mitica. Ta med deg familie og venner, eller reis alene,
uansett står spennende opplevelser i kø. Hva med å utfordre
tyngdekraften i en av Europas
mest beryktede berg og dal baner.
Terra Mitica er en av Europas største og mest populære
temaparker, så du må forvente
en del kø hvis du velger å dra på
de mest populære dagene. Prøv
å unngå helger i juli og august
hvis det er mulig.

P
Voksen 35 euro (1 dag)
Barn 26.50 euro (1 dag)
Senior 26.50 euro (1 dag)
Grupperabatter, 2-dagers billett
og kveldsbillett tilgjengelig.
Se nettside for nærmere detaljer
http://www.terramiticapark.com
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Callosa d’En Sarrià

Cactus d’Algar – Pionerprosjekt i Callosa
Like utenfor Callosa d’en Sarria, ved foten av Sierra
Bernia, ligger den botaniske hagen Cactus d’Algar.
Pionerprosjektet, som ble påbegynt i 1996 og sto
ferdig i 2001, er verdt et besøk.

C

actus d’Algar, som er
en botanisk have med
kaktus som spesiale, ligger bare en snau kilometer opp
i veien for det velkjente fossefallet i Algar. Du kan fint få med
deg de to severdighetene på en
og samme dagstur. Først en dukkert i fossen, og så en spasertur
blant kaktuser i det flotte anlegget, som byr på spektakulær
utsikt utover dal og fjell.
Den botaniske haven i Algar kan
by på nærmere 500 forskjellige
kaktustyper. Området er på hele

50.000 kvadratmeter, og du kan
benytte deg av mer enn tre kilometer med pent opparbeidede
stier. Hele veien er du omgitt av
velstelte kaktuser.
Det er mulig å kjøre helt opp til
Cactus d’Algar som tilbyr gratis parkering til sine besøkende.
Det er ikke nødvendig å parkere
på en av betalingsparkeringene
nede ved fossefallet. Inne i den
botaniske haven finner du en bar
med enkel servering, en suvenirbutikk, og selvsagt et kaktusutsalg.

Du trenger imidlertid ikke være
over middels interessert i kaktus
for å ha glede av en tur til Cactus
d’Algar. Området er vel verdt et
besøk bare for utsiktens skyld.
For de aller minste kan det nok
bli litt kjedelig, men for de noe
eldre kan stedet trygt anbefales.

P
Voksne 3.00 euro
Barn 1,50 euro
Grupperabatter
Se nettside for nærmere detaljer
www.cactusdalgar.com

Å
Alle dager 10-18.00 (vinter)
Alle dager 10-20.00 (sommer)

MARKEDER (MERCADILLOS)

M

:

Callosa d’en Sarrià
Dénia
Parcent
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

T
BRUKTMARKEDER (RASTROS)

M

: Rastro er ett marked med fokus på “brukte” gjenstander. Det
vil si man finner her en fin blanding av hva vi på norsk kan kalle en krysning
mellom loppemarked og antikvitetshandler.

A

:

Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og an kk fra 0900
B
: Søndager jazz, funk og loppemarked
C
:
Onsdager fra 0800-1400
D
:
Fredager fra 0800
G
: Søndager (Mas y Mas)
J
:
Lørdag loppe- og an kkmarked fra 0800-1400
T
:
Søndag stort brukmarked (Fly et l Pedreguer)
L N
:
Søndager loppemarked
P
:
Søndager loppemarked
V
: Søndager kunst og an kk fra 0900

:

Altea (Blomster, frukt & grønt)
Jalon
Benidorm
Callosa d’en Sarrià
(Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)
Villajoyosa (Cala de Finestrat)

O

:

Callosa de Segura
San ago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata

LEIEBIL TIL LAVPRIS

L

Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

T

:

Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Gandia
San Javier
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio
(Torrevieja)

F

:

Alfás del Pi (08.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/na )
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada
Torrevieja (nære busstasjonen)

:

Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià
(Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca
Villajoyosa (Cala de Finestrat)

S

:

Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina (San Fulgencio)
La Manga (Cabo de Palos)
Elche (Ved Estadio de Fúltbol)

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

Leiebil til ferien?
Kundeservice på Norsk!
Kontakt oss på: leiebil@spania.no
eller  (+34) 966 882 501
(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Billigst og enklest på interne

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

NTI
PRISGARA

SPANIAPOSTEN

AUGUST 2010

UTGAVE 16-2010

27

S E R V I C E K O N T O R E T
For en visningstur eller info kontakt: Pedro Letelier  Telefon: 644 132 450

Leilighet i VILLA MARTIN (Torrevieja - Costa Blanca)

Leilighet har 2 soverom og 2 bad. Den har grønt-områder og
felles svømmebasseng. Ligger i et boligområde noen minu er
unna tjenester som supermarked, restauranter, kafeer, banker, gol ane, etc. 5 minu ers kjøring l stranden, totalt: 62 M²

 Epost: info@servicekontoret.es

Hus i DREAMHILLS (Torrevieja - Costa Blanca)

Hus l salg i Torrevieja. Inneholder 3 soverom, 2 bad, stue,
kjøkken, solrik terrasse og
hage med parkering.

Pris: € 149.900

Pris: € 119.000

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

Leilighet i LAS RAMBLAS (Orihuela Costa - Costa Blanca)

2 Soverom, 1 Bad, Stua, Garage, felles svømmebasseng,
Terrasse, Kjøkken, Møblert,
30 min. l flyplassen.
Totalt: 78 m2.

Pris: € 120.000

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

Leilighet i VILLA MARTIN (Torrevieja - Costa Blanca)

Bungalow i første etasje. 2 soverom, 2 bad, stor stue med peis,
terrasse ogalarm. Den har grønt-områder og felles svømmebasseng. Ligger i et boligområde i umiddelbar nærhet l tjenester som supermarked, restauranter, kafeer, banker, gol ane,
etc. Fem minu ers kjøring fra stranden, totalt: 70 M², parkeringsplass, 30 min. l flyplassen.

Pris: € 110.000

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

Enebolig i LOS ALTOS (Torrevieja - Costa Blanca)

400 m2 tomt og 115 m2 boareal, 3 sov, 2 bad, kjøkken,
stue, veranda og stor terrasse,
utmerket lstand, felles svømmebasseng.

Pris: € 198.000

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

Bolig i DREAMHILLS (Torrevieja - Costa Blanca)

Luksuriøs bolig med 190 m2.
Inneholder 3 sov, 2 bad, stue,
kjøkken, veranda, fontener,
solrik terrasse og parkering
Møblert.

Pris: € 149.900

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

SPANIAPOSTEN
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Busot

Cuevas de Canelobre
I den lille landsbyen Busot, 24 kilometer nordvest for Alicante, ligger
en av Spanias mest imponerende dryppsteinsgrotter, las Cuevas del
Canelobre. I den 70 meter dype grotten kan man beskue fantastiske
dryppsteinsformasjoner som har blitt til gjennom hundretusener av år.
A :H

P

”dryppsteinskandelaber”, som i
seg selv er god nok grunn til å ta
turen opp til Busot.

B

L

as Cuevas de Canelobre
er full av monumentale
stalagmitter og stalakitter. Førstnevnte er dryppstein
som vokser opp fra gulvet,
mens sistnevnte er dryppstein
som vokser ned fra taket. Inne
i grotten får man følelsen av å
befinne seg i en naturlig katedral
dekorert med de mest utrolige
naturformasjoner.
Flere av dryppsteinene har karakteristiske trekk som gjør dem
lett gjenkjennelige. En gir assosiasjoner til katedralen la Sagrada Familia i Barcelona, en ser
ut som et gedigent kirkeorgel,
mens en annen ser ut som hodet
på en romersk soldat.
Dryppsteinsformasjonen som
har gitt stedet sitt navn er trolig
den aller mest kjente. Canelobre
betyr kandelaber – en lysestake
med to eller flere armer. Midt
inne i den 80.000 kubikkmeter store grotten troner en spektakulær 100.000 år gammel

Under den spanske borgerkrigen ble las Cuevas de Canelobre
brukt som hemmelig militærbase for republikanerne, noe
som påførte en del skade på
noen av dryppsteinene. Ellers
er det eneste tegnet på den militære aktiviteten en inngang som
kan skimtes 45 meter opp på
fjellveggen.
Det er en helt spesiell klang og
akustikk inne i las Cuevas de
Canelobre. Dette faktum i kombinasjon med de eventyrlige og
spektakulære omgivelsene har
gjort at grotten ofte har blitt
brukt til konserter i sommerhalvåret.
For å besøke las Cuevas de Canelobre må man følge en guidet
tur. Det er ikke anledning til å
besøke dryppsteingrotten på
egenhånd. For nærmere informasjon og åpningstider, se
www.cuevasdecanelobre.com.

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

-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: post@norstil.no - www.norstil.no

Tips oss! Vi vil gjerne ha flere tips fra våre lesere. Har du en nyhet, tips om et

nytt arrangement, en

SPANIAPOSTEN

forening som fortjener oppmerksomhet, har du hatt en positiv eller negativ hendelse du tror andre vil ha nytte
eller glede av å lese om, eller vet du om en ny bedrift som etablerer seg?

Nøl ikke, tips oss i dag!

Noe på hjertet?
Det beste tipset hver måned belønnes
med tre flasker utmerket Spansk vin!

Ring oss på  966 882 561, eller...
 Besøk oss på vårt kontor i Altea: Cuesta de Las Narices 34
 Send oss en epost på red@spaniaposten.no
 Benytt kontakt skjema på vår webside, www.spaniaposten.no
 Eller ta direkte kontakt med en av våre jounalister ute på oppdrag.
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LUNDQUIST
L
UNDQUIST&NIELSEN
N I E LS E N
TORREViEJA

SENTRAL LEiLiGHET

Ref: AP 186

2 soveroms velholdt sentral leilighet på 64 m2 i 2 etg i blokk med felles
basseng. Beliggende i gangavstand til alt man trenger i det daglige og kort
vei til stranden.
78.000 Eur
Selges møblert og med hvitevarer.
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

BØR ABSOLUTT BESiKTiGES!

Ref: AT 86

Solvendt 3 sov 2 bad semi-penthouse 3 romslige terrasser, alle med
havutsikt. Lettstelt moderne leilighet beliggende nær kjøpesenter,
servicetilbud, og fasiliteter .
153.500 Eur
Selges med nye møbler og hvitevarer.
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

MYE HUS FOR PENGENE!

Ref: B-Z338-J

Lys trivlig rekkebolig over tre plan med takterrasse og fliset uteplass.
Nær alle fasiliteter. Lave fellesutgifter beliggende i populært og sentralt
boligkompleks med tre felles basseng. Møbler
85.000 Eur
og hvitevarer inkl.
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

KOSELiG ENEBOLiG

Ref: Ch-Z241-J

Sydvendt ny koselig enebolig på 600 m2 pent opparbeidet selveiertomt.
Privat basseng, anneks, bod, takterrasse. Utstyrt og møblert.
Beliggende i attraktive San Luis i gangavstand
275.000 Eur
til alt av fasiliteter.
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

SENTRAL HJØRNELEiLiGHET

Ref: AP 190

Romslig solrik velholdt 3 sov, 2 bad l hjørneleilighet beliggende i 3 etg
sentral og kun 200 m fra stranden. Veletablert attraktiv blokk med felles
basseng. Inkl møbler og hvitevarer.

115.000 Eur

ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREVIEJA

TOPPLEiLiGHET - KRAFTiG NEDSATT!

Ref: AT-89-J

Lys trivelig toppleilighet bygget over 2 plan, med 3 soverom, 2 bad, stue,
kjøkken, terrasse og takterrasse. Beliggende i rolig lukket boligkompleks
med felles basseng.
90.000 Eur
Tipp-topp utstyrt og fullt møblert .
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

TOPPLAN BUNGALOW - EL CiD

Ref: B-Z351

Solrik velholdt 1 soveroms topplan bungalow i det attraktive velfungerende
boligområdet El Cid. Boligen er gjennomgående og terrassen har lekker
utsikt over felles basseng. Selges møblert.

84.000 Eur

ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

TORREViEJA

ROMSLiG ENEBOLiG - AGUAS NUEVAS

Ref: Ch-Z256

Romslig lys 4 soveroms særdeles velholdt og påkostet enebolig på 230 m2
selveiertomt. Beliggende foran felles basseng i attraktivt lukket boligområde nær by og med strand i gangavstand.
275.000 Eur
Selges møblert og utstyrt
ex skjøteom og 7% overdragelseskatt.

Kontaktinfo:
JANNE Telefon: +34 606 742 085  e-post: janne@jannebuchan.com  Nettside: www.jannebuchan.com
MONA Telefon: +34 609 407 567  e-post: mona@dinbolig.com  Nettside: www.dinbolig.com
Kontor: Avda. Diego Ramirez 135, 03181 Torrevieja
Lundquist&Nielsen S.L Cif: B-53396677 • Har: Merkantil kontraktforsikring, AEGAI/Lloyds London grense 1.200.000€ • Sivil ansvarsforsikring dekker opp til
3.000 000€ • Dokumenttap AEGAI/Lloyds London grense 60.000€ • Juridisk Forsikring opp til 1.500 000€ • HMS kontrakter og sikring etter gjeldene lovverk
i Spania • Er: Innskrevet og klarert iflg LOPD, i personvernregisteret • Innskrevet i registeret over juridiske takseringskyndige. (Registro de peritos judiciales)
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BIL, MC
& TILBEHØR

L

F

Km 135000, årg. 2001, pris
4.500,00 €. Kontakt for mere
info 628 313 212

L
Velegnet til fiskeri. For mere
information kontakt Jacob for
mere info på telefon 628 313
210

R

CLIO



V

745 GLE.

Familiebil 90. mod. Km,s
157000,
135,hk.
automat, Ny komp. og AC,
hundegrind,El ,ruter og speil,
bagasjegardin,suma bet. for 1 år
Teknisk meget god stand,selges
€1500.Telefon 965 327 237.

38 fods RISØR SKØYTE, af
Norsk oprindelse, bygget af
K. Christensen & Co, Moen,
Norge, i 1932. Renoveret i Holland og såsat påny i 2000. Båden
er flot, velholdt og fuld udstyret.
Båden befinder sig lige nu på
Middelhavet ud for Costa Blanca’s kyst, og kan derfor beses
på nærmeste hold. For nærmere
information,billeder og pris,
ring 600816191 eller skriv en
mail til:
klaus.wittrup@hotmail.com



BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Baixa
Trenger du en trygg plass å bo
mens du går på skole i Spania?
Vertsfamilie i Alfaz del Pi har
ledig plass til en skoleelev. Du
vil bli en del av en familie og
du vil ha noen å støtte deg til i
hverdagen.
Tlf: 695 774 742
Mail: steinar@dreamlife.no

T

G

Rolig beliggenhet.
Størrelse 10 000 m2.
Elektrisitet og vann lagt fram.
Pris etter forespørsel.
Tlf: 966 283 321 / 661 944 236

A

A

Lite koselig anneks i Alfaz del
Pi, nær den norske skolen til
leie, kort eller lang tids leie.
90€ pr uke/340€ pr mnd.
Tlf 667 410 267.

A

NØDNUMMER

Ambulanse

112

Bomberos (brannvesen)

112

Guardia Civil

062

Policia Local

092

A

Direktesalg fra eier i privat boligomrade (Florida albir). Inneholder ett soverom,stue,fullt
utstyrt kjokken,bad,terrasse og
vaskerom. Aircondition med
kjole-og varmessystem. Sol hele
dagen. Stille og rolig omrade
med supermarked (LIDL albir)
og restauranter i umiddelbar
naerhet. Leiligheten ligger ved
hjorne i forste etasje med utsikt
over hageanlegg med svommebasseng. Pris 155.000 euro
parkerings og lagerplass 12.000
euro
tf . 697 107 847
apt50b@hotmail.com

L

A

P

Stor og lys, nyoppussa toppleilighet med 2 soverom, 2 bad,
vaskerom,kontor,terrasse, norsk
tv, møblert til leie fra 15. nov.
600 euro mnd.
tel. 0047-95127958

Altea garasjeplass til leie, sentralt Balcon de Altea. 40€/mnd.
Tlf 667 410 267.
E-mail: asborgs@yahoo.no

L N
Sjarmerende enebolig til salgs,
beliggende i rolige omgivelser,
3 soverom,2 bad, meget romslig stue med peis, rustfritt stal
kjokken., Eget svommebasseng,
terrasser, dam, lite trehus, med
hage og frukttraer. Tomt 700
kvm. 2 kjellere under hele enebolige. Bilder pa internett.

A

Lägenhet, 3:e våning, m 3 rum
och kök. 2 badrum. 3 balkonger.
Central klimatanläggning. Garage och förråd.
Pris 248.0000 euro.
Tel: 659 99 12 45

F

L

G

C



BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja

L
Leiligheten ligger i 1. linje i
urb.Cabo Cervera ved La Mata
stranden. Panoramautsikt over
havet. 2 soverom, 1 bad, amerikansk kjøkken og stor salong.
Tilsammen 6 sengeplasser. Stor

UTGAVE 16-2010

takterrasse. TV med nordiske
og europeiske kanaler lett tilgjengelig. Tennisbane og pool
på området. Sentral beliggenhet
med alle faciliteter i umiddelbar
nærhet. God bussforbindelse
til Torrevieja og La Mata. Rullestolvennlig. Selges møblert.
Prisantydning: 120.000€
Kontakt eier:
elaspe@hotmail.com
Tlf: +4764871494
eller +4791515244

S

Q

Enebolig i etablert og attraktivt
villastrøk (Ciudad Quesada) på
Costa Blanca selges. Ca 15 min
til strand og ca 35 min til flyplass.
Redusert pris: 198.000 euro
+ omk.
Enebolig/rekkehus/leilighet
i Oslo eller på Østlandet kan
ev tas i bytte. Kontakt eier på
spansk mobil +34 679507717
eller norsk mobil +47 99722530.



Renault CLIO 1,2 - 2003 säljes!
Vit, 5 dörrar, A/C, Radio & CD
en ägare, ITV utan problem!
3.450 € 650.649.222

B

!

Møblert leilighet med to soverom
ønskes leid for skoleåret 20102011 i området Albir- Alfaz del
Pi. Det er ønskelig med norsk TV
og internett. Husleie maks 800€
inkl. strøm og vann. Kontakt Siv
på tlf. 0047 45260952 eller mail:
siv_strommen@hotmail.com

SSANGYONG MUSSO
Stor hvit jeep 2000 mod., aut.,
Mercedes motor 2,9 turbo diesel, A/C , radio/stereo, mobiltlf
innstallering, start sikkerhets
kontroll, ABS,cruise kontroll,
Ekstra deler inkludert dekk, lykter osv. Spansk registrer NEDSATT FRA 54OO€ TIL 4300€
Tlf 627751765 - 667410267.
freecowboy1@hotmail.com

BOLIG SØKES

AUGUST 2010

Email. kaprichoscb@gmail.com
Pris 350.000 euros.

K

DIVERSE
LØSØRE M.M.

*S
C

*
F

Flott Kennel med luftegårder
– Vår Ekstraervice inkluderer
Turer med hundene – leking &
agility i store inngjerdede lekeområder - Koselig ”Cattery”
for din katt med lekeområder
og “Woodland Cattery”. Følg
CV758 bak Terra Natura mot
Finestrat.
www.shieldaigkennels.com
Tlf: Steve eller Denise
96 587 8284
Angelique 690650990

P
Parabol, med skandinaviske
og brittiske kanaler selges for
150€..Kan ordne med nummer
til installatør som er billig...Allt
betalt kun at få inn signalen så
kan dere se Norsk,Svensk,Dansk
og Brittisk teve.. Martin
Tlf:672596011
martin.norge@hotmail.com

50” S

HD plasmaskjerm, med 3xHDMI osv. Selges med fot og veggoppheng.
700 Euro.
Kjøpt i 2008, fremstår som ny.
Tlf: 627 816 569 (Altea)

F

.

Lexmark C500N, fargelaser
med, LAN. 1200 x 600 dpi,
Opptil 31 sider pr min.
200 Euro.
Tlf: 627 816 569 (Altea)

M

I

Spesialist på SOVESOFAER,
25 modeller fra 195 € !!!
Vi har alle typer møbler. Gratis
& Rask levering over hele Costa
Blanca. Adresse: El Planet 183,
N 332 – km 155, Rett ovenfor
Juguetilandia 1 km sør for Altea.
Tlf: 965 844 306

쎰

JOBB SØKES / TILBYS
TJENESTER TILBYS

R

. .
Reparation av diskmaskiner,
tvättmaskiner, torktumlare, vattenberedare och all elektronik.
Proffs från Holland.
24h service!
William: 630 775 763
www.multitoppers.eu

K
A
Internasjonalt og skandinavisk
kjøkken. Snarlig ansettelse.

For å annonsere helt gratis på denne
siden, send en kort annonse på e-post:
rubrikk@spaniaposten.no
*Gratistilbudet gjelder kun ikke-kommersielle annonser for privat-personer. Annonsen trykkes kun en
gang, ønsker du flere innrykk, må du sende annonsen på nytt. Siste frist er mandagen samme uken
avisen kommer ut. Rubrikk-annonser over telefon eller levert til vårt kontor i Altea koster 25 Euro pr.
innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.
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Deltidsstilling med mulighet
for fast ansettelse fra september.
Tlf: 0034 690 011 209

P

,
?
Bekämpning av kakelackor,
parasiter, getingar, etc.
Proffessionell top service.
Muli Top: 630 775 763
www.multitoppers.eu

N
I Torrevieja omradet tilbyr sine
tjenester. Alt innen ombygg og
oppussing, Rorlegger, Sveising,
Maler, Glassarbeid, Flislegging
av gulv og vegger, Metal og
Aluminiums jobber, Elektrisitet,
etc.... Vedlikehold av svommebassenger og hagearbeid.
Ingen jobb er for liten og ingen
for stor. Jobberfaring fra Norge
og Spania. Gratis Anbud. Jeg
snakker perfekt spansk og engelsk i tillegg til Norsk.
Tolkarbeid: Muntlig og Skriftlig
Norsk-Spansk, Spansk-Norsk,
Engelsk-Spansk.
Kontakt
telefon:0034 693 235 969
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ER DU GLAD I DYR?
Animal Shelter La Nucia trenger
sårt din hjelp!
De har hundrevis av hjemløse
katter og hunder som trenger
mat, medisiner, vaksiner m.m.
Alt arbeidet gjøres på frivillig basis, men de trenger hjelp.
Om du har mulighet til å donere et lite beløp så er det veldig mange dyr som blir glade!
Pengene settes inn på konto:
IBAN ES55-2090.0069.760040274126 BIC CAAMES2A
eller du kan levere dem i bøssen
på Moritz Bakeri i Albir. Om
du har lenker, halsbånd eller
annet utstyr til hund/katt så
kan det leveres på samme sted
eller du kan ringe Steinar på 695
774 742. Om du vil komme og
hjelpe til med å lufte hunder
så er du selvsagt hjertelig velkommen til det. Om du ønsker å
adoptere en av dem så ordner vi
selvsagt dette også! http://www.
protectoraanimaleslanucia.com
Takk for hjelpen!

Toppleilighet
v. kirkeplassen i Altea

Tlf: 627 816 569
E-post: piteres@spania.no

God helse begynner med vann

LUXOR SPA & FITNESS CENTER
H

K

A

****

Bredbånd Internet
Telefoni tjenester
over WiMAX

Komfort ved sjøen

Paseo de las Estrellas, 11 - 03581 Playa Albir

TEL: +34 96 686 48 30

Du trenger ingen fasttelefon fra
Telefonica for å få ubegrenset
Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!

www.kaktusgrup.com
80m2, 2 sov, stue, bad, kjøkken,
stor terrasse m. utekjøkken & dusj.
2xKlima, gulvvarme på bad, internett, garasje kan leies. Svært praktisk toppleilighet over to plan. Totalt
nyoppusset med svært høy standard.
Nytt bad, kjøkken m.m.
Svært solrikt med unik privat stor
solrik terrasse, stille beliggenhet i
enden av blindgate med garasje i
samme bygg. Taksert til 267.000
Euro av CAM banken i 2006. Selges med vesentlig rabatt.

SALGSPERSONER
Alamo International Real Estate søker
toppmotiverte og resultatorienterte
salgspersoner til vårt stadig voksende
firma.

Vennligst kontakt
Darren 678 691 316
Hovedkontoret er i Torrevieja.
darren@alamointernational.com
c/ Joaquin Chapaprieta 4, 03181 Torrevieja  www.alamointernational.com

Dekning
Ingen dekning
Planlagt dekning

For informasjon
Tel 902.347.328

- www.aeromax.es

*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.
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ALICANTE & MURCIA

GRUPPE A1

GRUPPE B

3 Dører
Dører

3 D
Dører
ører

5 Dører
Dører

Ford KA

Ford Fiesta

Ford Fiesta

€ 176

VW Polo

€ 182

7 dager

7 dager

GRUPPE C

GRUPPE D
5 D
Dører
ører diesel

5 Dører
Dører diesel

Ford Focus

Ford Fiesta Trend

Ford Focus TDCI

€ 301

7 dager

Opel Corsa CDTI
Peugeot 207 HDI
VW Polo TDI

GRUPPE F2/F3

€ 198

7 dager

GRUPPE F4
5 dører storbil

Minibuss 9 seter

Ford CMAX Trend

Mercedes Vito

7 dager

VW Touran Advance

7 dager
GRUPPE I

Ford Focus TDCI
Ford Focus

€ 346

€ 313

Kia Ceed CRDI
Peugeot 307 HDI
Seat Leon TDI

Stasjonsvogn
tasjonsvogn

Peugeot 307 Stv. HDI

7 dager
GRUPPE E

5 Dører
Dører

Kia Ceed
Mazda 3
Peugeot 307
VW Golf

€ 186

Ford Fusion
Peugeot 207
VW Polo

€ 363

VW Transporter TDI

7 dager

€ 554

7 dager

NORSK
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
WW
WW
D

TELEFON & EPOST

Telefon: (+34) 966 882 501
E-post: leiebil@spania.no
(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

