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Fra den 4. mai til  8. mai 
går la Feria de Mayo 2015 
av stabelen i Torrevieja.

Den nå tradisjonsrike folke-
festen holdes i havneområdet. 
Startskuddet går klokken 21.00 
på kvelden den 4. når man be-
gynner med korkonsert etter-
fulgt av fyrverkeri. Deretter er 
går det slag i slag med musikal-

ske innslag til lang etter mid-
natt. Både 5. og 6. er det konsert 
klokken 21.00 på festival-områ-
det i havnen.

Lørdag 7.  begynner man med 
gudstjeneste i byens hovedkirke 
klokken 12.00. På kvelden er 
det ny konsert klokken 21.00 på 
festival-området.
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Torreviejas Feria de Mayo Lot kommunen betale private utgifter

Ordfører Vicente Arques 
(PSOE) i Alfaz del Pi 
får sin pengebruk gran-

sket av politiet. 
Nå etterforsker Guardia Civil 
om ordføreren har betalt sine 
private advokater med penger 
fra kommune-kassen. Etter-
forskningen kommer etter en 
anmeldese fra Partido Populars 
lokallag i Alfaz del Pi, et parti 
som i flere år har kritisert ord-
føreren for å holde informasjon 
om kommunale utgifter skjult 
for opposisjonen.

16 åringer får stemme

Det spanske parlamentet 
har vedtatt lovverk som 
vil gi stemmerett til 16- 

og 17-åringer.

Nedtellingen er i gang...
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EU gir Spania mer tid

Spanias offentlige underskudd er fremdeles for høyt i 
forhold til EUs krav. 

Målet om 3 prosent av 
bruttonasjonalprodukt 
i 2016 er ikke lenger 

ansett som realistisk. 

Landet klarte heller ikke å holde 
løftet om 4,2 prosent i 2015, men 
endte på 5 prosent. Brussel har 
likevel åpnet for å gi Spania mer 
tid. En avtale skal være inngått 
med Spanias finansminister Luis 
de Guindos om minst ett års ut-
settelse. Samtidig har den span-
ske regjeringen lovet nye innspa-

ringer på 2 milliarder euro.

Det er ventet vekst i spansk øko-
nomi de neste to årene, men ikke 
like mye som tidligere beregnet. 
Det internasjonale pengefondet 
(IMF) har nedjustert sine prog-
noser fra tidligere i år til 2,6 pro-
sent i 2016 (-0,1) og 2,3 i 2017 
(samme som før). IMFs progno-
ser for verdensøkonomien totalt 
sett er også satt ned fra 3,4 til 3,2 
i 2016 og fra 3,6 til 3,5 i 2017.

“Rajoy er en korrupt rasist”

Spania er i full diplomatisk konflikt med Venezuela. 
Fredag 8. april valgte regjeringen å kalle hjem 
ambassadøren i Caracas.

Madrid

Beslutningen kommer etter 
at president Nicolás Ma-
duro for få dager siden 

kom med grove fornærmelser 
mot Spanias statsminister Mari-
ano Rajoy og Partido Popular. 
Den venezuelanske presidenten 
kalte Rajoy for «rasist, korrupt 
og kolonialt søppel». Helt siden 
avdøde Hugo Chávez var presi-
dent har forholdet mellom de to 
landene vært problematisk. Etter 
at Maduro tok over i 2013 er re-
lasjonen blitt forverret.

Det er ikke første gang president 
Maduro fornærmer Spanias 
statsminister. Den venezuelanske 
presidenten har tidligere kalt 
Mariano Rajoy for «leiemorder» 
og beskyldt ham for å støtte ter-
rorister i Venezuela.

I følge avisen El País er det 
uklart hvorfor presidenten på 
nytt angriper Rajoy. I bunn ligger 
det imidlertid en sterk politisk og 
ideologisk uenighet. Rajoys par-
ti Partido Popular er et økono-
misk liberalt og verdikonserva-

tivt parti, mens Maduro 
representerer sosialistpartiet til 
landets avdøde president Hugo 
Chávez.

I de pågående regjeringsforhand-
lingen i Spania har Maduro åp-
nelyst gitt støtte til partiene på 
venstresiden, deriblant det nye 
partiet Podemos, og mener Ra-
joy og PP «skjelver av frykt» for 
det som skjer på grasrotnivå.

Rajoy har på sin side kritisert 
Maduro for å stå i veien for de-
mokrati og frihet i Venezuela, en 
oppfatning som deles av svært 
mange. Den spanske regjeringen 
har gjentatte ganger sagt at de 
ønsker å gi bistand til Venezuela 
og betegner situasjonen i landet 
som en «humanitær og økono-
misk krise», noe Maduro som 
president etter alt å dømme også 
tar som en fornærmelse. Så lenge 
de to landene er i diplomatisk 
konflikt uteblir støtten.

Det bor mer enn 200.000 spanjo-
ler i Venezuela.

SpaniaS finanSminiSter: Luis de Guindos.

VenezuelaS preSident: Nicolás Maduro.
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Rajoy mener han ikke står 
under det spanske parla-
mentets kontroll fordi 

den nåværende forsamlingen 
ikke var den som valgte ham 
som statsminister i 2011.

Grunnet mangel på ny regjering 
etter valget i desember i fjor har 
Rajoy og hans ministere inntil 
videre beholdt styringen i Spa-
nia. Statsministeren mener rollen 
som konstituert regjering fritar 
dem fra møteplikten.

Kongressen godtar imidlertid 
ikke uteblivelsen og har gått til 

det usedvanlige skritt å ta regje-
ringen til forfatningsdomstolen 
(Tribunal Constitucional), et 
vedtak som ble gjort onsdag 6. 
april og var støttet av samtlige 
partier utenom Partido Popular.

Et av stridsspørsmålene gjelder 
den kontroversielle beslutningen 
i EU om å returnere flyktninger 
til Tyrkia. Kongressen hadde på 
forhånd gitt statsministeren et 
mandat der det var trukket en 
klar grense for hva Spania skulle 
godta. I følge opposisjonen over-
holdt ikke Rajoy mandatet.

Nekter å forklare seg for parlamentet
«Fungerende» statsminister i Spania Mariano Rajoy og partiet hans Partido 
Popular nekter å forklare seg for Kongressen. 

Målet med samtalene er 
å etablere om det har 
noen hensikt på nytt å 

tilby initiativet til regjeringsdan-
nelse til en av lederne fra de stør-
ste partiene, eller om det skal gis 
klarsignal til oppløsning av par-
lamentet. Ingen av partiene har 
så langt villet støtte hverandres 
regjeringsforslag, noe som gjør 
at Spania snart fire måneder etter 
valget fremdeles står uten ny re-
gjering. De nye samtalene vil bli 
holdt mellom 25. og 26. april.

Valget: Kongen gjør et siste forsøk
Spanskekongen Felipe VI 
har besluttet å foreta en 
siste runde med samtaler 
med de politiske partiene 
i Spania.

Madrid

16 åringer får stemmerett

Nesten alle spanske poli-
tiske partier stemte for 
dette bortsett fra PP og 

Ciudanos. I Norge kan 17-årin-
ger stemme så lenge de fyller 18 
år valgåret.

16 åringer har i Spania lenge 
kunnet gifte seg, arbeide, betale 
skatt og få utført abort. Mange 
har argumentert med at det da 
også er naturlig at de også får 
stemmerett. 

Podemos ‘MP Jaume Moya 
krevde en slutt til “stereotyper” 
som at 16-åringer “... blir lett på-
virket av propaganda eller forel-
drenes politiske preferanser”, og 
understreket at dagens dagens 
ungdom er “mye mer bevisst” av 
aktuelle saker , noe man blant 
annet ser av de mange demon-
strasjoner med ungdom som ora-
nisatorer og deltakere. Han frem-
hvet «Los Indignados» som et 
eksempel på dette.

Det spanske parlamentet har vedtatt lovverk som vil gi 
stemmerett til 16- og 17-åringer. 
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Costa del sol

DNB rekrutterte kunder til skatteparadis
«Panama papers» har satt fokus på skatteunndragelse og penger som gjemmes bort. 

Aftenposten skriver i en 
artikkel om hvordan 
DNB fra sitt kontor i 

Luxembourg skal ha jobbet for å 
plassere penger fra norske pen-
sjonister i skatteparadis. Doku-
mentene fra Mossack Fonseca 
viser tett korrespondanse mellom 
det omstridte advokatfirmaet og 
DNB Luxembourg.

- Kontoret lå i Luxembourg, men 
de var ofte i Spania. Det var to 
eller tre personer fra DNB som 
spilte golf og holdt presentasjo-
ner for dem som var interesserte.
Ifølge mannen fikk han råd om å 
belåne en eiendom han eier i 
Spania for å få lavere arveavgift.
- De sa «La ikke kapitalen ligge 
død», sier han.

Konto i Seychellene
- Det var også snakk om å inves-
tere i noe offshoregreier. Det var 
et sted man kunne plassere pen-
gene man eventuelt tjente på 
dette. Men hovedgrunnen til at vi 
skulle belåne eiendommen, var 

for å ha noe å leve av. De ville at 
pengene skulle investeres videre, 
men jeg ringte dem og sa at det 
ikke ble aktuelt, sier mannen til 
Aftenposten.

Ekteparet ombestemte seg raskt. 
Det har aldri stått noen penger på 
kontoen, fremholder han. Han 
sier han fikk informasjon om at 
penger på kontoen skulle meldes 
til skattemyndighetene.
3. april avslørte Aftenposten at 
DNB Luxembourg har opprettet 
selskaper på Seychellene for 43 
kunder på Seychellene. Selska-
pene er nå stengt, og DNB har 
sagt gjentatte ganger at de bekla-
ger praksisen.

130 millioner og 21 kunder
Selskapet ble ikke innberettet til 
ligningsmyndighetene. Selskapet 
på Seychellene fikk innvilget et 
millionlån av DNB Luxembourg 
som en garanti for å investere i 
aksjemarkedet.

I DNBs egen redegjørelse kom-

mer det frem at 21 nordmenn 
hadde over 130 millioner kroner 
i postboksselskapene på Sey-
chellene, men dette tallet kan 
være høyere når man regner med 
alle i Aftenpostens oversikt.
- Dette ble ikke noen lukrativ af-
fære, de var blant annet ganske 
grove på gebyrene. Mye av pen-
gene gikk tapt. Slik jeg husker 
det satte jeg inn rundt en halv 
million kroner, men satt bare 
igjen med 2-300.000, forteller 
han. Han valgte derfor å avslutte 
selskapet på eget initiativ.

sOMMer-eVent 

sommeren starter på Bg intermoda!!

Live musikk fra 11.00 - 14.00.

•	 smaksprøver på herlige hjemmelagde crêpes
•	 rabatt på pre - vårkolleksjoner
•	 doble poeng på ditt Bg kort

Altea, Calle La Mar 1, Tel: 965841846
Denia, Calle La Mar 24, Tel: 966435272

ALTEA onsdag 27. april  •  DENIA torsdag 28. april

Madrid

I november og desember kom 
de 18 første. Etter det har det 
vært full stans. Frivillige or-

ganisasjoner i Spania (CEAR, 
Røde Kors og Accem) står klar 
til å hjelpe og mener problemet 
skyldes manglene politisk vilje. 
Den spanske regjeringen skylder 
på sin side på byråkratiet i EU og 
sier Spania ikke kan handle på 
egen hånd. Det samme sier de 
andre medlemslandene. Mens 
alle venter på at noe skal skje, 
opplever Italia og Hellas at kapa-

siteten er sprengt.
I 2015 søkte 14.887 mennesker 
asyl i Spania. Rundt halvparten 
kom fra Syria. Det siste halve 
året har det imidlertid vært nær-
mest full stopp i hjelpen. Kun 18 
nye søknader er registrert. Dette 
er i følge offisielle kilder de en-
ste syriske flyktningene som har 
kommet, av kvoten på 15.888 
som Spania gjennom EU har for-
pliktet seg til å ta imot fra flykt-
ningleire i Italia og Hellas, skri-
ver El País.

I september 2015 sa Spania seg villig til å ta imot 
nærmere 16.000 syriske flyktninger.

Flyktninger når ikke 
frem til Spania
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Soria gikk av i går etter Pa-
nama Papers-avsløringer i 
spansk presse om virksom-

heter i skatteparadisene Bahamas 
og Jersey, og etter å ha blitt tatt i 
flere selvmotsigelser i sine for-
klaringer. I et intervju på TV13 
fredag kveld sa Soria at han ikke 
hadde gjort noe ulovlig.

Ifølge en erklæring av eiendeler 
i Kongressen 7. januar 2016 
hadde Soria en ministerlønn på 
73 000 euro og 18 000 euro i inn-
tekt fra aksjer og annet. Han be-
talte 24 000 euro i skatt fra per-
sonlig inntekt. Han eide i fjor 
verdier for over 1,5 millioner 
euro, ifølge informasjon som ble 
publisert etter valget. I 2012 skal 
Soria ha oppgitt en formue på 
1,23 millioner euro.

Journalisten Carlos Segovia un-
drer seg over hvordan det kan ha 
seg at Soria har økt sin formue 

med 82 500 euro per år de siste 
fire årene når han hadde en net-
toinntekt etter skatt på 67 000 
euro, samtidig som han og hans 
familie har holdt en høy leve-
standard.

NORSKE TV-KANALER

DANSKE TV-KANALER

SVENSKA TV-KANALER
NYTT 

TIL
BU

D
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(takket være vår nano-kompresjons teknologi).
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Vi tilbyr også høyhastighets bredbånd internett.
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I 7 DAGER

Madrid Madrid

Industriministeren trekker seg

Spanias minister for industri, energi og turisme José Manuel Soria 
(PP) går av etter Panama-avsløringene. 

Av dokumentene som er 
lekket i media fremgår 
det at ministeren helt 

frem til 2002 stod registrert med 
et selskap i skatteparadiset Jer-
sey. I samme periode var han 
ordfører for Partido Popular i 
Las Palmas på Kanariøyene.

Ministeren forsøkte først å be-
nekte kjennskap til saken. Se-
nere er det kommet nye opplys-
ninger som bekrefter at han stod 

som medeier i selskapet, 
sammen med broren.

En avtale med ministerens signa-
tur som bekrefter den kompro-
mitterende informasjonen ble 
lekket av den spanske avisen El 
Mundo torsdag 14. april. Der-
med økte presset mot industrimi-
nisteren. Fredag 15. april annon-
serte han sin avgang.

I tillegg til selskapet i skattepa-

radiset Jersey, er det blitt kjent at 
Soria i mange år brukte sin egen 
bror (medeieren i selskapet på 
Jersey) som rådgiver for offent-
lige firmaer på Kanariøyene.

José Manuel Soria (PP) er i til-
legg til jobben som industrimi-
nister folkevalgt til parlamentet 
i Spania og partileder for Partido 
Popular på Kanariøyene. Han 
trekker seg fra samtlige verv.

Skatteverket i Spania skal gjøre en offisiell etterforskning 
av forretningsnettverket til den avgåtte ministeren Jose 
Manuel Soria og hans familie, skriver avisa El Mundo.

Avgått spansk minister 
etterforskes
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Bolig i Spania

Økende interesse for Spania

Eiendomspriser som har falt mer enn 30 prosent siden 2007 frister nordmenn som 
ønsker seg bolig i «syden». Finn.no ser økt interesse for Spania, det samme bekrefter 
Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret 

Legger ut 2.300 kystboliger for salg

Den spanske finans- og restruktureringsselskapet Sareb 
er i gang med en ny runde med salg av ferieboliger 
langs kysten.

www.kolstadproperty.com

gry Anette kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  torrevieja
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VI SNAKKER SKANDINAVISK - EGEN KUNDSERVICE - SYSTEM MED HÖG STABIL HD KVALITET

Solid selskap med over 15 års erfaring som 

TV-leverandør på Costa Blanca
Kom innom oss i ALTEA 

eller i TORREVIEJA

ALTEA: Pda. Cap. Blanch 70 (N332 Altea-Albir) Tel 619 227 845 |  TORREVIEJA: Ronda Don César 12, Tel 966 702 052 | www.eurotelesistemas.com

La Manga til Altea
Gratis teknisk support!

tlf: 616 493 487 
Office: 96 672 3437

www.sitaramasterbuilders.com    
naresh@sitaramasterbuilders.com

sPAnsk registrert entrePenør
engeLsk sPråkLig i sPAniA siden 1987

• Utbygg    • MUrer og grinder  • renoveringer   
 • nybygg • innkjørsler og plasser • air conditioning   

• alt arbeide er Med garanti 
•  vi tar ikke forskUddsbetaling

• vi tilbyr proffesjonell rådgivning + fUll 
arkitekt og designtjenester

• gratis verdivUrdering Uten forpliktelse
• allt vårt arbeid er forsikret i 10 år iHHt til spansk lov.

• ordne tillatelser for endringer 
•spesialist i å finne nye toMter, og byggetillatelser

www.sitaramasterbuilders.com

Banken som forvalter eien-
dom fra tidligere krise-
rammede spanske banker 

legger ut 2.337 boliger for salg. 
Boligene er i alle størrelser og 
prisklasser - fra en ettromsleilig-
het i Torrevieja til 32.100 euro, 
til 342 kvadratmeter på Mallorca 
til 866.000 euro.

Salget skjer gjennom eiendoms-
aktørene Altamira Asset Mana-
gement, Haya Real Estate, Ser-
vihabitat og Solvia. Det er andre 
gang Sareb foretar en slik runde 
med salg, en kampanje som har 
fått navnet Tu casa a toda costa.

Bolig i Spania

Finanskrisen traff det span-
ske eiendomsmarkedet 
hardt. Siden 2007 har pri-

sene falt. Og falt. Og falt. Inntil 
i fjor høst, da prisene så smått 
begynte å stige igjen. Det viser 
tall fra det spanske statistikkby-
rået Instituto Nacional de Esta-
distica.

Samtidig viser tall fra spanske 
SPI at prisene i januar økte med 
to prosent og antall solgte boli-
ger økte med 27 prosent. Det, 

sammen med IMFs spådommer 
om en vekst i Spanias bruttona-
sjonalprodukt på 2,6 prosent i år, 
har ført til at flere spanske aktø-
rer tror på prisoppgang i det 
spanske boligmarkedet.
Det frister mange nordmenn som 
gjerne vil ha fritidsbolig.

Økt interesse for Spania
- Vi opplever en stor og økende 
interesse for Spania. Spania er 
klart det største markedet for 
norske kjøpere, sier Johan Fred-
rik Høvås, salgsdirektør i Finn 
Eiendom til Finansavisen.

På Finn.no ligger det i dag 
12.326 boliger til salgs i utlan-
det. Hele 7.913 av dem ligger i 
Spania
 
- Men hva med eurokursen? 
- Det har vi ennå ikke sett effek-
ten av, men det blir spennende å 
følge med på. I Spania er det ei-
endomsmegleren som betaler for 
markedsføringen, og eiendoms-
megleren er derfor svært opptatt 
av å annonsere eiendommene der 

annonsene har effekt. Svært 
mange spanske eiendomsme-
glere annonserer på Finn, så det 
er liten tvil om at det norske mar-
kedet er attraktivt for dem, og at 
interessen fra norske kjøpere er 
økende, forteller Høvås til Fi-
nansavisen.

Eurokursen
Eurokursen er en medvirkende 
årsak til at nordmenn generelt i 
mindre grad planlegger å kjøpe 
bolig i utlandet. Prognosesente-
rets siste undersøkelse i mars 
viste at antall husholdninger som 
planlegger å kjøpe fritidsbolig i 
utlandet falt fra 60.000 til 20.000 
på et halvt år.
 
- Nedgangen har vært voldsom. 
Men det som er litt overraskende 
er at Spania i stor grad er blitt 
skjermet for denne nedgangen. 
Årsaken er nok at Spania av 
mange oppleves som Norge, man 
trenger jo ikke kunne spansk for 
å bo i Spania, sier Bjørn Erik 
Øye i Prognosesenteret til Fi-
nansavisen.
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Boligprisene i Spania har 
det siste året steget med 
1,4 prosent. Det viser tall 

fra det spanske takseringsfirmaet 
Tinsa fra første kvartal i år. Pris-
stigningen gjelder for bruktboli-
ger og nye boliger samlet.

Økningen er størst i Madrid og 
Catalonia. Prisene har imidlertid 
gått opp i de aller fleste regioner. 
Det skal være andre kvartal på 
rad at prisene går opp. Bransjen 
forespeiler at man i løpet av 
2016 vil få en gjennomsnittlig 
prisstigning på rundt 5 prosent.

Dermed forsetter veksten i 
markedet etter en svak 
nedgang i januar på 2,9 

prosent. Med unntak av årets før-
ste måned har salget gått oppo-
ver i 17 måneder på rad. Det er 
salget av bruktboliger som gir de 

positive tallene.
Selv om det også stadig selges 
flere nye boliger, med februar 
som den beste måneden på fem 
år, er det fremdeles mindre akti-
vitet i denne delen av markedet. 
Totalt er imidlertid tendensen 

klar. Det er ventet vekst i marke-
det de neste to årene. I følge be-
regninger fra banken BBVA vil 
salget øke med til sammen 10 
prosent i 2016 og prisveksten vil 
ligge på rundt 3 prosent.

Boligsalget opp med 15 prosent

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

toppleiligHet i Hjertet av albir !!! - byggeår 1990

REF XSA-2047:  pent reforMert pentHoUse Meget sentralt i 
albir. 3 soveroM, 2 bad og innglassetterrasse., alle Med Utsikt.
leiligHeten Holder en Meget Høy standard.  lUkket garasje Med 
plass til en bil, en fin felles Hage og svøMMebasseng.

3 sov  / 88M2 bolig  +  terasse €279,000

ved siden av Mercadona, i albir, 
adresse: caMino viejo de altea 41, 03581 albir
tel: (+34) 966 868 620  i  (+34) 695 592 402 

mail@solalbir.com  |  www.solalbir.com

Boligprisene steg 1,4 prosent

Salget av boliger i Spania har det siste året økt med 15,8 prosent. Det viser tall fra 
det spanske statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) for februar i år. 

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,

03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

Håndtverkstjenester

vi kan hjelpe deg med alle typer 
ombygginger, tilbygg, 
renovasjoner og reparasjoner.
vi har vår egen arkitekt og hjelper 
til med byggetillatelser.

vi har kvalifiserte håndtverkere 
som kan hjelpe til med:

• luftkondisjonering
• kjøkken
• baderom
• fliser
• gulvvarme
• fasader
• vinduer & dører
• innglassing
• terrasser
• vvs
• svømmebasseng
• smijernsarbeider

ROT-avdrag

tenk på at du kan utnytte 
rot-avdraget i sverige også for 
arbeider på eiendom i spania!

Nå har vi ansatt en elektriker!

AIR Condition
panasonic
e9 - 799 euro
re9 - 550 euro
re12 - 695 euro

Haier
geos 12 - 499 euro

Telefon +34 605 519 192

Scandinova Center
avenida paris 50, torrevieja
www.scandinova.se

fakturaadresse:
c. j. constrUcciones 2011s.l
cif: b54555131
calle aquiles 2, Urb torreblanca marina 11 casa 27.

Økonomi

Dømt banksjef arrestert på nytt

Guardia Civil har gjort en 
aksjon på ordre fra den 
føderale domstolen Au-

diencia Nacional, som pågrep 
totalt 13 personer. Foruten Con-
de ble hans datter Alejandra og 
sønn Mario også arrestert.

Mario Conde ble dømt til 20 års 
fengsel for bedrageri av millio-
ner i løpet av sin tid som leder av 
Banesto. Forholdene stammer 
tilbake til slutten av 80-tallet og 
begynnelsen av 90-tallet. Han 
sonte syv år av straffen og be-

talte tilbake bare 1,5 millioner 
euro. Den tidligere bankmannen, 
som også forsøkte en politisk 
karriere har alltid vært mistenkt 
sitte på en formue i skatteparadi-
ser.

Arrestasjonen skjer etter bevis 
for at Mario Conde nylig over-
førte minst 14 millioner til Spa-
nia. Det ble gjort gjennom en 
rekke mindre overføringer og ble 
forsøkt kamuflert dels gjennom 
kapitalinnskudd i en av Condes 
nåværende selskap. Politiet ran-

saket Condes kontor og hans pri-
vate bolig.

Mario Conde ble dømt for underslag som direktør for den tidligere banken Banesto.



www.SpaniaPosten.es  23. APRIL 2016  UTGAVE 09 20168

Orihuela Costa

Partiet Ciudadanos sier at de vil be om at det skal bli tillatt med 
hunder på et strandområde i Orihuela.

Vil tillate hunder på stranden

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES
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I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

Flere naturprodukter   Euro
Acai 500mg 180 kap 15,50
AFA sjøtang kapsler 120 kap 19,95
African Mango Diet 150 kap 16,80
Aloe-Vera juice 1 L 11,00
Aloe-Vera ekstrakt 100 kap 13,85
Aloe vera gel 99,6% Intensiv 250 ml 13,60
Amino Komplekse Kapsler 200 kap 16,90
Anti Wrinkle System ampuller 14 Ud 17,50
Anti-Aging SB500 Capsules 120 kap 29,95
Anti-Aging SB500 Cream 100 ml 24,95
Argan olje fra Marokko 100 ml 8,50
Arginin 500 Kaspeln 250 kap 24,50
Arne Gel 150 ml 7,50
Artisjokk ekstrakt 120 tab 9,45
Artisjokk -Papaya 160 tab 9,95
Asparges tabletter 350 tab 12,80
A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 kap 7,95
A-Z +50 150 kap 9,80
Chlorella alger kapsler 180 kap 12,60
Cinnamon kap 2.000mg  180 kap 11,00
CLA (konjungert linolsyre) 120 kap 15,25
Co-enzym Q10 40mg + vit 150 kap 25,00
Co-enzym Q10 100mg mono 75 kap 18,00
Cranberry Vital-Juice 1 L 9,95
Cranberry 500mg kapsler 90 kap 13,50
Gurkemeie (Curcuma)  NY 60 kap 13,50
Djevelklo 120 kap 10,85
Dvergpalme & Gresskarfrøolje 300 kap 28,50
EPA Fiskolje 650mg 90 kap 24,90
Ginsengfit	 200	kap	 21,95
Gresskarfrøolje 130 kap 8,25
Grønn japansk te Sencha 150 gr 4,95
Grønn te kapsler 120 kap 13,90
Grønnleppet musling balsam 150 ml 6,95
Grønnleppet musling kapsler 150 kap 12,50
Hårfit	-	för	starkt,	sunt	Hår	 150	kap	 12,50
Haibrusk 240 kap 22,95
Hyaluronsyre 100mg 120 kap 24,95
Hyaluronsyre Balsem 30 ml 16,80
Inmune Complex 90 kap 12,75
Japansk mynte olje 30 ml 5,75
Johannesurt + Lecitin 90 kap 9,95
Jojoba Oil - Gold naturrein 100 ml 8,50
Kalsium-Magnesium 400 tab 9,95
Kokosolje bio 500 ml 10,95
Krill Oil kapsler 500 mg 60 kap 18,80

Kräute rhaus
Sanct Bernhard

Benidorm

Altea
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22 Alfaz 
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Sanct Bernhard

...for helsen vår!

Magnesium 400 SUPRA
Magnesium förbättrar muskel 
funktionen, minskar benkramper, 
och ökar muskelernas stress-
tolerans.  Varje Kapsel innehåller 
400mg ren magnesium.

120 Kapslar € 8,50

Omega-7 Kapslar
Omega-7 fra økologisk dyrket 
havolje og har en beroligende og 
fuktighetgivende effekt på slim-
hinner i strupe, øyne, munn og 
andre slimhinner.

100 Kapslar € 21,90 ab 3x € 19,90

Røkelse Kapslar
Røkelse séller olibanum ble brukt 
i Midtøsten tusenvis av år siden i 
populære medisin Ayurveda å lindre 
betennelse og revmatiske plager.

200 Kapslar € 24,50 ab 3x € ??,90

Svartkumminolje Kaps
Vid blum- och pollenallergi ren 
egyptisk svartkumminolje med 
fleromättade fettsyror, E-vitamin, 
folsyra, pantotensyra och biotin.

180 Kapslar € 9,95 ab 3x € 8,90

Chitosan Kapslar
Chitosan trekker til seg fettet som 
en svamp, og hemmer opptaket 
av fett i tarmsystemet.

240 Kapslar € 29,95 ab 3x € 27,95

Goji Juice y Kapslar
Ckke tilsatt sukker eller konserveringsmi-
dler.

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

Rosenrot Kapslar
forbedrer konsentrasjonen, min-
net och fremmer prestasjons-
evnene.
120 Kapseln € 15,00 ab 3x € 13,50

Ginkgo biloba 100mg
Ginkgo forbedrer blodsirkulas-
jon. Tegn på dårlig blodomløp er 
hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde 
hender og føttert.
150 Kapseln € 17,95 ab 3x € 16,50

Glukosamin-Kondroitin
Glukosamin & kondroitin er en 
velbalansert kombinasjon for 
sunne leddfunksjoner.

150 Kapslar € 35,90 ab 3x € 32,95

Kreatin og Magnesium 200 kap 11,85
Lakseoljekapsler (500mg) 400 kap 9,75
Laktose - laktoseintoleranse  120 kap 12,85
Lutein Eyecare m/ blåbær 90 kap 12,95
Maca-østers ekstrakt 120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg 120 kap 8,50
Manuka honning MGO 100+ 250 gr 18,95
Manuka honning MGO 500+ 250 gr 36,50
Mariatistel Silybum 120 kap 17,20
Melatinin  120 kap 14,95
Moringa 500mg 240 kap 15,50
Nattlysolje 500mg 150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100% 1 L 26,50
Noni kapsler 90 kap 13,50
Omega-3 SUPRA 1000 120 kap 15,50
Omega-3-6-9 (500mg) 180 kap 9,95
OPC Kapsler 90 kap 22,50
Pomegranate juice Bio 1 L 8,80
Prostata Pumpkin Seed Oil 400 kap 20,50
Resverrtol 90 kap 24,50
Ris protein 700 gr 13,50
Rød solhatt & Vitamin C 120 kap 12,75
Rødkløver kapsler 60 kap 19,85
Royal Jelly 1 maneds kur 30 bot 30,80
Selen 100ug 180 kap 8,80
Silica - for hår, hud, negler 210 kap 8,95
Sink 10mg 210 tab 9,50
Spirulina	pacifica	hawaii	 360	kap	 12,95
Spirulina platensis 1350 Pas. 29,95
Stevia pulver 30 gr 17,95
Swedish	Herbal	Drikke	 160	gr	 8,95
Tea Tree Oil 30 ml 6,95
Tigerbalsam 50 ml 8,95
Tran kapsler 200 kap 10,90
Tranebaerkapsler 500mg 90 kap 13,50
Ubiquinol 100mg 60 kap 39,95
Veneforbedrende ActiVen 120 kap 9,50
Vitafit	-	Ginkgo-Magnesium	 400	tab	 20,90
Vitamin A kapsler 180 kap 7,80
Vitamin B Complex 150 kap 8,20
Vitamin B12 100ug Mono 240 Pas. 6,85
Vitamin C + Sink retard 180 kap 8,50
Vitamin C Acerola ekstrakt 300 kap 12,75
Vitamin C retard 120 Pas. 5,45
Vitamin D3 + Kalsium 120 tab 12,55
Vitamin E 200 240 kap 11,50
Wu-Wei-Zi & Granateple 90 kap 12,50

Spanias laveste lønn i Torreiveja
Torrevieja

En årlig undersøkelse pre-
sentert av statistikkinsti-
tuttet INE, viser Torrevieja 

som «fattigst» av 103 kommuner 
sammenlignet . Den gjennom-
snittlige inntekten var 13,977 
euro per år brutto, noe som er 
mindre enn en femtedel av gjen-
nomsnittsinntekten i Spanias ri-
keste kommune Pozuelo de Alar-
cón (Madrid). Der var 
gjennomsnittet 70,298 euro, og 

det er 2000 euro mindre enn året 
før. Marginen til Spanias nest ri-
keste kommune Majadahonda 
(56 164) er fortsatt tilfredsstil-
lende .

Jumboligaen består av flere kyst-
kommuner og i tillegg Torrevieja 
er Fuengirola (18,803 per år), 
Benidorm (20,003), Marbella 
(20,401) og Torremolinos 
(20,729) i den nederste delen.

Den gjennomsnittlige lønnen i Torrevieja er den laveste 
i hele Spania. Det står ikke så bra til i Benidorm heller 
for den saks skyld.

De mener flere firbente vil 
bringe flere turister og 
inntekter til kommunen, 

selv om de ikke helt geier å for-
klare sammenhengen.

Representantene Juan Ignacio 
Lopez-Bas og Luisa Bone sier at 
av de 17 km med kyst man har i 
kommunne må man da kunne la 

hundene få boltre seg på minst 
en stranda. Partiet har ingen spe-
siell stand i tankene men Cala 
Mosca blir nevnt som et mulig 
eksempel.

De sier at for å vinne flere besø-
kende til området, må strender 
gjøres tilgjengelig for folk som 
liker å gå sammen sine kjæledyr. 

Samtidig understreker man at 
prosjektet bare bør gå fremover 
om alle krav til helse og hygiene 
blir oppfylt.

Hunder er i utgangspunkt for-
budt på alle strender i Spania, 
hele året.
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skandinavisk mat
mysiga lokaler

hyggelig betjening
små og større selskaper

965 70 85 85
liten verden

mundo
pequeño
Calle Marcelina 44, nueva torrevieja

Velkommen innom oss i Quesada!
kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. slapp av i våre moderne og komfort-
able omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en 
inspirert og levende meny som endres stadig. gjør søndagen til en spesiell dag 
og kom og spis med oss! nyt vår deilige, tradisjonelle søndags-lunsj eller velg 

fra noen av Laurel & hardys andre favoritter.

gjør din søndAg til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny. 
treretters, 13.50€, vin inkludert.

serveres fra kl 13.00 til 19.30 | A la carte også tilgjengelig.

reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurelandhardys.com

åpent: tir-Lør  18.00-22.00
søndag: 13.00-19.30 

Mandager stengt

 Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurelandhardys.com
Laurel & hardy´s, Quesada

nyt live musikk hos oss: 

23rd April: it tAkes tWO  *  30th April: Andy JOnes *  7th May: rAndALL CAin
treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

Torrevieja

Torreviejas Feria de Mayo

Den nå tradisjonsrike fol-
kefesten holdes i havne-
området. Startskuddet 

går klokken 21.00 på kvelden 
den 4. når man begynner med 
korkonsert etterfulgt av fyrver-
keri. Deretter er går det slag i 
slag med musikalske innslag til 
lang etter midnatt. Både 5. og 6. 
er det konsert klokken 21.00 på 
festival-området i havnen.

Lørdag 7.  begynner man med 
gudstjeneste i byens hovedkirke 
klokken 12.00. På kvelden er det 
ny konsert klokken 21.00 på 
festival-området.

Søndag 8. Klokken 11.00 går det 
som for mange er det viktigste 
hele festivaluken. Hestene ann-
kommer festivalområdet, de får 
paradere gjennom hele festival-
området.

Kvelden den 10, avslutter med 
konserter klokken 21.00 og ved 
midnatt. Det hele arrangeres av 
byråd for kultur og fiestaer og 
foreningen Amigos de la Feria 
de Mayo.  

La Feria de Mayo i Torrevieja er 
inspirert av den betydelig større 
og mer tradisjonsrike, Feria de 
Abril i Sevilla. Andalusisk dans 
i tradisjonell bekledning og vel-
stelte hester er faste innslag. 
Flere lokale danseskoler skal ha 
oppvisninger. Ellers dominerer 
mat, musikk og rideoppvisninger 

programmet. Diverse utstillin-
ger, salgsboder og prøvesmaking 

av lokale spesialiteter hører selv-
sagt også med.

Fra den 4. mai til  8. mai går la Feria de Mayo 2015 av stabelen i Torrevieja.
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Frykter «tilgrising» 
av villsvinrase

Dyrelivet på Costa Blanca har fått et nytt medlem. 
Det handler om en utilsiktet blanding av det spanske 
villsvinet jabalí og vietnamesisk gris.

Den nye hybriden har fått 
tilnavnet cerdolí og for-
planter seg raskere en 

ekte villsvin, er mindre mennes-
kesky og spiser til alle døgnets 
tider. Myndighetene har nå gitt 
jaktlagene klarsignal til å skyte 
dyrene for å beskytte jabalí-ra-
sen, en dyreart som genetisk skal 
være blant de reneste på Den 
iberiske halvøy.

Stedet der man har sett flest til-
feller av den nye blandingsrasen 
er Tárbena, men også i La Nucía, 
Altea, Callosa d’en Sarrià, Ali-
cante og Santa Pola skal det 
være gjort observasjoner.

Det hele startet med at folk ville 
ha seg vietnamesisk minigris 
som kjæledyr. Enkelte skal imid-
lertid ha blitt lurt til å kjøpe en 
grisetype som liknet, nærmere 
bestemt den vietnmesiske grisen 
som ikke er noen minigris men 
som blir like stor som vanlig 
gris.

Etter feilkjøpet skal mange eiere 
ha valgt å løse problemet ved å 
sette de fullvoksne grisene ut i 

naturen. I følge avisen Infor-
mación finnes det nå både første 
og annen generasjon av den nye 
«rasen» som har fått tilnavnet 
cerdolí (cerdo for gris og jabalí 
for villsvin).

Den nye grisen truer nå den opp-
rinnelige bestanden på Costa 
Blanca. Den forplanter seg ras-
kere en ekte villsvin, er mindre 
menneskesky og spiser til alle 
døgnets tider.

Villsvinet er først og fremst et 
nattdyr som normalt kun er på 
vandring etter mørkets frem-
brudd og krysser veier for å 
komme seg til dyrket mark. For-
di den nye grisen spiser til alle 
døgnets tider, er den i aktivitet 
også på dagen og er derfor po-
tensielt et større trafikkproblem 
til fare for seg selv og bilister.

Jabalí-rasen er en dyreart som 
genetisk skal være blant de re-
neste på Den iberiske halvøy. 
Miljømyndigheter har derfor be-
stemt at rasen bør beskyttes og 
har nå gitt jaktlagene klarsignal 
til å skyte de nye dyrene.

Periodontitt-pasienter har krav på refusjon fra 
HELFO. Vi har nå et tilbud til de som lider av 
periodontitt og har rett på refusjon. Helfo 
dekker etter takster t.o.m. tann nummer fem, 
men vi tilbyr nå å dekke ett implantat etter 
nummer fem for de som trenger ALLE tenner 
(over- og/eller undermunn) trukket og erstat-
tet med implantater for a gi et fullverdig bitt.
Tilbudet gjelder t.o.m. 30. april.

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

EKSEPSJONELT TILBUD TIL 
PERIODONTITT-PASIENTER 

VI ÅPNER FOR EN NESTEN
KOSTNADSFRI IMPLANTAT- BEHANDLING

Få en gratis time helt uten forpliktelser:

96 587 08 68 

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía 24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis prisoverslag og årlig sjekk

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

Vår kirurg er en av landets ledende innen oral-kirurgi

Areal som tidligere har 
ligget inne i naturparken 
ved Sierra Helada i Al-

bir har blitt “flyttet” inn i be-
byggbart område.

Etterforskerne i Guardia Civil 
mistenker kommunen, under 
PSOE og ordfører Vicente Ar-
ques´ ledelse, for å ha åpnet for 
ulovlig utbygging i det fredede 
naturområdet Sierra Helada. Sa-
ken er blitt kjent etter en anmel-
delse fra Partido Populars lokal-
lag. I følge anmeldelsen har 
ordfører Arques sagt ja til at de-
ler av parken kan omreguleres til 
utbyggbart område, noe som 
strider med den nasjonale verne-
planen der det heter at hele Sier-
ra Helada er beskyttet.

I følge den spanske avisen ABC 

har politiet (Guardia Civil) bedt 
Alfaz del Pi kommune om infor-
masjon knyttet til enkelte endrin-
ger i kommunens plan for utbyg-
ging Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), for å se om 
disse er i strid med den nasjo-
nale verneplanen (Plan de Orde-
nación de los Recursos Natura-
les) som gjelder for naturparken 
Sierra Helada.

Avisen viser også til tidligere 
byggesaker der det er gitt lov til 
utbygging i naturparken. Et av 
eksemplene gjelder en luksusbo-
lig og 15 mål med tomt som for 
mange år siden ble bygget i det 
som i dag er vernet natur.

Kommunen, ledet av PSOE og 
ordfører Vicente Arques skal ha 
mottatt en rekke klager på eien-

dommen uten at det er blitt gjort 
noe i saken. I stedet ble den i 
2013 promotert med løfter om 
mulighet for videre utbygging på 
stedet. Eiendommen skal ha blitt 
markedsført for kjøpere i Dubai 
til en prislapp på 26,5 millioner 
euro.

Parque natural de la Sierra Hel-
ada ligger i kommunene Benid-
orm, Alfaz del Pi og Altea og er 
ansett som et av de viktigste na-
turområdene i Valencia-regio-
nen. Parken ble kåret til «Måne-
dens naturpark» for juni både i 
2013 og 2015. Prisen som ble 
innført i 2013 deles ut hvert år til 
en av Comunidad Valencianas 
frede parker for å øke bevissthe-
ten rundt natur, plante- og dyre-
liv i regionen.

Politiet gransker Alfaz kommune

Politikere i Alfaz del Pi kommune mistenkes for å ha gjort ulovligheter knyttet til 
prosessen rundt den nye generalplanen for kommunen.

VeLkOMMen tiL hyggeLig 
hAndeL hOs LA FruteriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OsCAr esPLA 9, LOkAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus
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Tlf 865 676 306

Følg tippeligaen 
på Palmen! 

Palmen Bistro
tirsdag: lapskaus
Onsdag: fiskeboller
torsdag: kjøttkaker

Velkommen til oss i Calle Ruperto Chapi 9, Albir (150m ned fra Sabadell banken)
Tirsdag t.o.m. Søndag. Matservering fra kl. 14.00 Mandag stengt.

Fredag: lettsaltet svineknoke
Lørdag: potetball
søndag: fårikål & røkt svinestek 

Siam Beach Altea
Ekte Thai Restaurant - Thai eid og drevet

PAT THAI
THAI FISKE KAKER
TOM YANG SUPPE
GREEN CURRY
MASSAMAN CURRY
PANANG CURRY
THAI GRILLET BIFF
MANGO & STICKY RICE

Dagtid har vi Thai-Tapas

965 844 048
www.siambeachaltea.es

Åpningstider
13–17:00 & 19–23.00
Stengt hele Torsdag og Onsdag 

mellom 13–17:00

Du finner 
oss på 
promenaden 
i Altea.

Nå etterforsker Guardia 
Civil om ordføreren har 
betalt sine private advo-

kater med penger fra kommune-
kassen. Etterforskningen kom-
mer etter en anmeldese fra 
Partido Populars lokallag i Alfaz 
del Pi, et parti som i flere år har 
kritisert ordføreren for å holde 
informasjon om kommunale ut-
gifter skjult for opposisjonen.

Påtalemyndigheten skal forsøke 
å etablere hvorvidt Alfaz-ordfø-
rer Vicente Arques (PSOE) har 
betalt adovkatene sine fra egen 
lomme eller brukt av kommu-
nens penger. Forholdet er blitt 
kjent etter at Partido Popular an-
meldte ordføreren for å holde 
informasjon om kommunale ut-
gifter skjult for opposisjonen.

Arques som også er representant 
ved regionsparlamentet i Valen-
cia er under etterforskning i en 
rekke saker. Det siste forholdet 
gjelder hvorvidt deler av den fre-
dede naturparken Sierra Helada 
ulovlig er blitt omregulert for 
utbygging.

Politiet (Guradia Civil) ba i den 
forbindelse tirsdag 12. april om 
innsyn i kommunens registre.

Etterforskerne vil undersøke om 
områder som er beskyttet i den 
nasjonale verneplanen for natur-
parker er omregulert til private 
formål, eiendomsprosjekter for 
millioner av euro.

I følge avisen ABC handler det 
om kommunale tomter som lig-

ger i Sierra Helada langs veiene 
Camí Vell del Faro, Calle Nep-
tuno og Calle Centauro.

Guradia Civil vil også undersøke 
et vedtak knyttet til et område 
ved foten av naturparken som 
kommunen skal ha omregulert 
for hotellutbygging (Plan Parcial 
Cautivador II). Denne tomten 
som er på 17 dekar ble angivelig 
endret fra utmark til urbant om-
råde for å muliggjøre utbyggin-
gen. Det skal være kommunear-
kitekten som står bak 
evalueringen av prosjektet, en 
mann som er gift med ordføre-
rens partikollega, EU-politikeren 
Elena Valenciano (PSOE).

Ordfører Vicente Arques (PSOE) i Alfaz del Pi får sin pengebruk gransket av politiet. 

Lot kommunen betale private regninger
Alfaz del Pi Albir

Helse & Skjønnhet Albir Beauty Center
Avda. del Albir, 34 L’ Albir
L’Alfaz del Pi, Alicante

Tlf: +34 618 35 98 95 
www.albirbeauty.com

info@albirbeauty.com
Facebook.com/AlbirBeautyCenter

i sentruM AV ALBir OVenFOr PiZZA4u

100% ORGANIC

Behanding  & 
smertelindrende massasje

Adr.: Calle Joaquin Turina 4/Albir v/ Costa Blanca Klinikken
Tlf: 966 864 522 • www.casalis.es • E-mail: lis@casalis.es  

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
• Strikkegarn • Heklegarn
• Broderigarn • Strikkepinner

KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES

Åpningstider: Måndagar: stängt 
Tir, ons, fre, lør 10-14.00, 
Torsdag 10-14.00 & 16-18.00

FERRETERIA ALBIR
  (VIS A VIS NOTAR)

TEL: 966 864 555
CALLE RUpERTO CHApI, 4

MARKISER

MONTØR

pERSIENNER

VERKTØy
DUSJKABINETT

LåSER

GENERELLE 
REpARASJONER

MyGGNETTING

24 TIMER LåSESMED

OFFISIELL FORHANDLER

-20%

Den populære stien ut til 
fyret i Albir er stengt 
inntil videre. Guardia 

Civil letter etter en savnet 
55-åring i området. Kun mann-
skaper fra politi og brannvesen 
har adgang.

Den savnede skal ha vært borte 
siden lørdag 16. Onsdag 20. 
stengte man veien ut til fyret for 
spaserende og syklende samtidig 
som man satte i gang leteaksjon 
i området ut mot fyret og natur-
området «Sierra Helada».

Leteaksjon etter savnet 55-åring
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Implantater og tenner på dagen
Godkjent av HELFO

www.solident.es      info@solident.es      tel:96 585 4463

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring

Det er også det høyeste tal-
let siden målingene star-
tet i 1980. Selvmord er 

den største årsaken til unaturlig 
død i Spania, over det dobbelte 
av dødsfall i trafikken. Ned-
gangstidene i Spania de siste 
årene nevnes som en årsak, men 
er ikke nok til å forklare den sta-
dige økningen.

I følge Instituto Nacional de 
Estadística (INE) har antall selv-
mord i Spania gått oppover siden 
statistikken startet i 1980. Da var 
det 1.652 registrerte tilfeller. I 
1990 var tallet gått opp til 2.939, 
mens det i 2000 var 3.393.

Totalt 3.910 personer tok livet 

sitt i 2014, det tredje året på rad 
med rekordhøye tall. Selv om 
økningen fra 2013 til 2014 kun 
var på 1 prosent, anses utviklin-
gen som bekymringsverdig. 
Sammenliner man for eksempel 
2014 med 2010 er økningen på 
hele 23 prosent.

Nedgangstidene i Spania de siste 
årene nevnes som en mulig inn-
virkende årsak, men er ikke nok 
til å forklare den stadige øknin-
gen.

I følge avisen El País mener ek-
sperter at man er vitne til en ny 
og langvarig trend som må takles 
med preventive tiltak, sosiale 
programmer slik man har i land 

som Norge, Sverige, Danmark 
og Storbritannia. At slike pro-
grammer har uteblitt skyldes 
blant annet at selvmordstallene i 
Spania til nå har vært relativt 
lave sammenliknet med andre 
land.

Madrid

En rapport fra det spanske statistikkbyrået INE viser at antallet selvmord i Spania øker. 
Totalt 3.910 personer tok sitt eget liv i 2014, det tredje året på rad med rekordhøye tall.

Antall selvmord i Spania øker

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,

03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

Madrid

Vet ikke hvor 14.000 personer er

Bare i fjor ble det innledet 
900 nye saker. Barn og 
eldre er de meste utsatte 

gruppene. Samarbeid mellom 
forskjellige departementer i Spa-
nia blir sentralt for det nye arbei-
det. I tillegg ser man at stadig 
flere av sakene gjelder i relasjon 
til andre land, noe som også ty-
deliggjør behovet for et sterkere 
internasjonalt samarbeid.

Antallet savnede i Spania, et 
land med over 46 millioner men-
nesker, er vanskelig å fastslå. 
Ikke alle regnes som savnede. 
Frivillige organisasjoner som 
jobber med slike saker anslår 
rundt 14.000 savnede, mens 
spanske myndigheter opererer 
med langt lavere tall (3.496 per-

soner).
Rundt 16.000 saker anmeldes 
hvert år. Av disse er 98 prosent 
oppklart innen de første ukene.

De to prosentene som ikke løses 
bidrar imidlertid til at tallene 
over savnede hvert år øker. Bare 
i 2015 alene ble det innledet hele 
900 nye saker.
Samarbeid mellom forskjellige 
departementer i Spania (Innen-
riks-, Justis- og Sosial- og lik-
hetsdepartementet) blir sentralt 
for det nye arbeidet. I tillegg ser 
man at stadig flere saker gjelder 
i relasjon til andre land, noe som 
også tydeliggjør behovet for et 
sterkere internasjonalt samarbeid 
i EU og gjennom Interpol.

Politiet har innført et system der 
de med jevne mellomrom auto-
matisk blir påminnet om uopp-
klarte saker, selv om det ikke er 
ny informasjon i saken.

De mest utsatte gruppene i for-
svinningssaker er barn og eldre. 
At barn forsvinner er et generelt 
problem som gjelder også for de 
andre landene i EU. Per dags 
dato er rundt 250.000 mindreå-
rige meldt savnet i Europa.

(Statistikken i denne artikkelen 
gjelder ikke personer som for-
svant under Den spanske borger-
krigen og det påfølgende dikta-
turet – anslått til rundt 114.000 
uoppklarte saker).

Spania vil øke innsatsen for å oppklare forsvinningssaker. Siden 1970-taller er rundt 
14.000 mennesker blitt meldt savnet av familien, uten at sakene er oppklart.

Ring oss i dag for avtale!
Tlf: 649 670 743
Calle Vents Vius no 6, Altea
www.alteasalut.com

Godkjent fysioterapaut & podolog
Behandling, trening & rehabilitering

Ryggproblemer, brudd og muskel-
skader, rehabilitering etter 
operasjoner, revmatisme, graviditet

Fysioterapi, akupunktur, fotterapi 
(podologi), elektroterapi, massasje, 
spesialist på behandling & 
trening av barn

Moderne klinikk i gamlebyen i Altea.

Også hjemmebesøk /  behandling i 
Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Fysioterapi i Altea

Godkjent spansk klinikk

Se www.helfo.no for 

info om refusjon o.l.

Vi operer med spanske priser, gjør 
manuell terapi og tar oss god tid.
Velkommen!



www.SpaniaPosten.es  23. APRIL 2016  UTGAVE 09 2016 13

Sol og flotte strender er en av årsakene 
til at mange velger Spania som 
reisemål. En annen er landets mange 
fruktbarhetsklinikker.

I følge beregninger fra den eu-
ropeiske organisasjonen for 
forskning på reproduksjon 

ESHRE skjer hele 40 prosent av 
alle assisterte befruktninger i Eu-
ropa på spanske klinikker. Ek-
spertisen Spania kan tilby regnes 
som av de beste i verden. Mange 
kombinerer behandlingen med 
ferie, sol og bading.

Det finnes ingen detaljert statis-
tikk på hvor mange par som 
kommer til Spania for behand-
ling. Den europeiske organisa-
sjonen for forskning på repro-
duksjon European Society of 
Human Reproduction and Em-
bryology (ESHRE) anslår imid-
lertid at hele 40 prosent av all 
assistert befruktning i Europa 
skjer ved spanske klinikker.

Spania er et av de mest besøkte 
landene i verden, over 65 millio-
ner tilreisende i 2015. I løpet av 
de to første månedene i år har 7,2 
millioner besøkt landet. Av disse 
anslåes det at nærmere én milli-

on kombinerer tradisjonell ferie 
med andre gjøremål som forret-
ninger eller helsebehandlinger.

Årsaken til at mange par velger 
å få hjelp med graviditeten i Spa-
nia skyldes landets gode rykte 
for fruktbarhetsbehandlinger. 
Lovverket anses som godt, ek-
spertisen som av de beste i ver-
den og andelen vellykketde be-
fruktninger som høy.

I tillegg skal kostnadene forbun-
det med behandlingen være la-
vere enn i mange andre land (600 
til 6000 euro avhengig av type 
behandling). Man regner også 
med at mange velger Spania for 
å kombinere behandlingen med 
ferie, soling og bading.

Sol, bading og assistert befruktning
Madrid

Hospital Quirónsalud Torrevieja
Calle Partida de la Loma, s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

96 692 13 13

quironsalud.es

Je glimlach 
is een 
ziekenhuis 
als het onze 
waard

Nieuwe Tandheelkundige afdeling van  
Hospital Quirónsalud Torrevieja
• Gespecialiseerde ziekenhuisomgeving.
• Alomvattend aanbod van tandheelkundige behandelingen:  

tandimplantaten, parodontologie, pedodontologie, 
orthodontie, esthetische tandheelkunde, implantaatprotheses, 
preventie en maxillo-faciale chirurgie.

• Je tandimplantaten nu voor slechts € 955 (alles inbegrepen).

Bel naar  96 692 57 82 of schrijf naar  
unidaddental.trv@quironsalud.es
* Inkludert protese. Tilbudet gjelder fram til 31 mai. Kan ikke kombineres med 
andre tilbud fra Quirónhelse Sykehus Group.

Prensa DENTAL TRV 260x135 Noruego.indd   1 04/04/2016   13:31:49

Smilet ditt 
er verdt
et sykehus 
som vårt

Ny tannhelseavdeling på 
Hospital Quirónsalud Torrevieja
• Spesialisert sykehusmiljø .
• Omfattende utvalg av tannbehandlinger :
Tannimplantater , periodonti , pedodonti , kjeveortopedi , kosmetisk 
tannbehandling , implantater, forebygging og maxillofacial kirurgi.
• tannimplantater nå kun € 955 ( alt inkludert) .

Ring 96 692 57 82 eller skriv til
unidaddental.trv@quironsalud.es
* Inkludert protese. Tilbudet gjelder frem til 31.mai. Kan ikke kombineres med 

andre tilbud fra Quirónsalud Hospital Group
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Madrid Madrid

En journalist fra Baskerland er bøtelagt for å ha publisert bilder av spansk politi. 
Boten som er på over 600 euro er ilagt med hjemmel i Partido Populars nye lov om 
borgersikkerhet, også kjent som kneble-loven.

Kneble-loven brukt mot journalist

OsLO FLyttetJeneste/
OsLO FLyttetrAnsPOrt

“Oppdrag utført på en glimrende måte!
ingenting ble ødelagt i flytteprosessen,

ingen påslag i sluttprisen, veldig hyggelig prosess.”

Vi gJør FLytting enkLere FOr deg
Nå kjører vi til og fra Spania en gang pr. mnd.

På disse turene kan vi også utføre oppdrag til Italia, 
Portugal og andre nærliggende land.

tlf. (+47) 926 31 728 - www.osloflyttetransport.no

Både baskiske og spanske 
journalistforeninger for-
dømmer boten og karak-

teriserer sanksjonen som et an-
grep på retten til informasjon og 
arbeidet til profesjonell journa-
lister. Det reageres også på at 
boten er ilagt av politiet uten 
videre rettergang, spesielt fordi 
saken handler om det som beteg-
nes som «fundamentale rettighe-
ter».

Journalisten Asier López fra det 
baskiske ukebladet Argia er bø-
telagt for å ha lagt ut bilder på 
Internett av en arrestasjon i Bas-
kerland den 3. mars i år. Boten er 
på 601 euro, over 5.600 kroner.

Pågripelsen gjaldt en baskisk ak-
tivist som ble hentet av politiet 
fordi han ikke hadde stilt opp i 
rettssaken mot seg. Aktivisten 
skal i 2007 ha demonstrert mot 
at den baskiske nasjonalistiske 
ungdomsorganisasjon Segi ble 
forbudt, en organisasjon spanske 

myndigheter mente inngikk i 
nettverket til den militante sepa-
ratistgruppen ETA.

Journalisten skal ha lagt ut de 
aktuelle bildene på Twitter. Poli-
tiet mener publiseringen er gjort 
«uten autorisasjon» og at det er 
mulig å identifisere betjentene på 
bildene med den følge at de risi-
kerer å bli kjent for offentlighe-
ten.

Både baskiske og spanske jour-
nalistforeninger forsvarer imid-
lertid publiseringen (La Asocia-
ción Vasca de Periodistas 
(AVP-EKE), Colegio Vasco de 
Periodistas (CVP-KEE), Federa-
ción de Asociaciones de Periodi-
stas de España (FAPE) .

Organisasjonene mener folk har 
krav på slik informasjon og at 
politiets operasjoner ikke skal 
holdes utenfor «offentlighetens 
granskende blikk», men må kun-
ne dokumenteres på like linje 

med resten av samfunnet.

Den nye loven om borgersikker-
het

I juli i fjor trådte Partido Popu-
lars omstridte lov om borgersik-
kerhet i kraft (Ley de Seguridad 
Ciudadana). Loven som også er 
kalt «kneblingsloven» regnes av 
kritikerne som en ren ordenslov 
og er av de strengeste i moderne 
spansk historie.

Bøter for brudd på loven er sky-
høye og politiet er gitt utvidede 
fullmakter til å gripe inn overfor 
demonstranter, ransake, avhøre 
og anholde. I tillegg er det gjort 
endringer som forbyr organise-
ring av ulovlige demonstrasjoner 
via sosiale medier. Kritikerne 
mener derfor at folk også “kne-
bles” på Internett og må passe 
seg for å si noe som kan tolkes 
som et lovbrudd på steder som 
Facebook og Twitter.

KnblE-lovEn: Demonstrasjoner mot PPs ordenslov (Ley de Seguridad Ciudadana) i Madrid, desember 2014.

Aznar må betale en bot på 
over 70.000 euro og i til-
legg etterbetale et skat-

tebeløp på nærmere 200.000 
euro. Som statsminister på slut-
ten av 1990-tallet gikk Aznar 
selv hardt ut mot skatteunndra-

gelse, noe han betegnet som det 
største problemet og den største 
uretten i det spanske samfunnet. 
Aznar som er utdannet jurist job-
bet for det spanske skattevesenet 
før han ble partileder i Partido 
Popular.

Aznar tatt for skattejuks

Tidligere statsminister i Spania José María Aznar (PP) 
er bøtelagt for å ha unndratt seg skatt i 2011 og 2012.
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KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

SpaniaGuiden

SpaniaPosten
EL PERIODICO NORUEGO DA LA COSTA BLANCA

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

SpaniaGuiden
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Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Avda. Pais Valencia, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi

Kom innom i Alfaz del Pi for en uforpliktende prat. 

· Firmaetablering (Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, trygderettigheter
· Skatter / avgift  / selvangivelse / IVA etc
· Regnskap for aksjeselskaper / autonomos
· Åpningslisens (Licencia de apertura)
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse for EØS-borgere
  og ikke EU/EØS borgere

“Jeg kan løse det meste 
av papirarbeide nærings-
drivende og arbeidstakere 
kan måtte utføre i Spania. 
Alt utføres profesjonelt. 
Du sparer tid, penger og 
unngår potensielle 
problemer i fremtiden.”

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ALICANTE

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Valencia

S a n  M i g u e l  d e  S a l i n a s  

Skandinavisk                                    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

VeLkOMMen tiL hyggeLig 
hAndeL hOs LA FruteriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OsCAr esPLA 9, LOkAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Den omstridte loven som 
ble vedtatt av Partido 
Popular i fjor tilsier at 

alle husstander og bedrifter som 
ikke innretter seg etter reglene 
og betaler avgiftene som kreves 
vil være ulovlige.

Miljøorganisasjonen Greenpeace 
fordømmer loven og mener det 
ser ut til at PP-regjeringen kun 
vil beskytte interessene til Iber-
drola og de andre store energisel-
skapene. Organisasjonen påpe-
ker at forbudet forhindrer 
demokratisering av energipro-
duksjon og ødelegger for kam-
pen mot klimaendringer.

Motstanden mot PPs nye energi-
lov har vært stor. Mye av kritik-
ken går på at regjeringen med de 
nye bestemmelsene går i motsatt 
retning av det man forbinder 
med grønn politikk.

Enkelte mener at man fra politisk 
hold forsøker å beskytte interes-
sene til Iberdrola og de andre 
store energiselskapene, en sektor 
som hvert år tjener milliarder av 
euro på det private forbruket i 
Spania.

At mange toppolitikere fra både 
høyre- og venstresiden i spansk 
politikk sitter i styrene i landets 

største selskaper gjør ikke saken 
bedre. Den spanske avisen El 
Mundo kunne i 2014 avsløre at 
hele 43 politikere som tidligere 
satt i viktige posisjoner gikk over 
til rollen som styremedlem i et 
av landets energiselskaper.

På listen over navn som i følge 
avisen var «tilkoblet» selskapene 
fant man blant andre de to tidli-
gere statsministerene Felipe 
González (PSOE) i Gas Natural 
Fenosa og José María Aznar (PP) 
i Endesa.

Privat solenergi ulovlig med ny lov

Å være selvforsynt med strøm fra solcellepaneler er fra og med 
11. april praktisk talt forbudt i Spania.
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I 1605 kom første del av boken 
som skulle forandre littera-
turhistorien for alltid. Fortel-

lingen om den desillusjonerte 
ridderen Don Quixote fra La 
Mancha, blir fortsatt den dag i 
dag regnet som en av de beste og 
viktigste romaner som noensinne 
er skrevet.

Miguel de Cervantes skrev både 
romaner, skuespill og dikt. Hans 
menst kjente verk skulle foran-
dre litteraturhistorien for alltid. 
Fortellingen om den desillusjo-
nerte ridderen Don Quixote fra 
La Mancha, blir fortsatt den dag 
i dag regnet som en av de beste 
og viktigste romaner som noen-
sinne er skrevet.
 
Miguel de Cervantes Saa-
vedra
ble født i Alcalá de Henares like 
utenfor Madrid i 1547. Hans far 
Rodrigo, som jobbet som medi-
sinsk personell i det militære, 
yndet å utgi seg som både adelig 

og gentleman, til tross for en re-
lativt beskjeden inntekt. 

Hans mor var etterkommer av en 
adelsmann som hadde mistet sin 
formue, og som måtte selge sin 
datter til ekteskap. Ellers vites 
ikke stort om Cervantes´ barn-
dom. Mye tyder på at familien 
stadig var på flyttefot, og at faren 
var plaget med en stadig større 
gjeld.

Militær karriere
Det er uvisst hvorfor Miguel de 
Cervantes etter hvert forlot Cas-
tilla og dro til Italia. En teori går 
ut på at han flyktet fra en arrest-
ordre etter å ha skadet en viss 
Antonio de Sigura i en duell. Det 
var uansett ikke uvanlig på den 
tiden at unge spanjoler reiste til 
Italia for å komme i gang med en 
eller annen karriere.
 
Innen 1570 hadde Cervantes ver-
vet seg i den spanske marinens 
eliteavdeling – Infanteria de Ma-

rina – som var stasjonert i Na-
poli, som den gangen var under-
lagt den spanske tronen. I 1571 
mønstret han på militærskipet 
”Marquesa”, som var en del av 
flåten til den ”Hellige Ligaen”, 
et samarbeidsprosjekt mellom 
blant andre paven og Vatikanet, 
Spania, og bystatene Venezia og 
Genova. I oktober samme år 
overvant de den ottomanske flå-
ten i nærheten av Korint.
 
Under slaget var Cervantes ut-
slått av sterk feber, men han skal 
likevel ha insistert på å få kjem-
pe. Hans innsats blir i ettertid 
beskrevet som heroisk. I kampen 
mot ottomanene ble han skutt tre 
ganger. To ganger i brystet og en 
gang i armen, sistnevnte tilfelle 
ender med amputasjon.

Fangenskap og slaveri
Etter slaget ved Korint lå Cer-
vantes rundt seks måneder på 
sykehus, før han igjen var klar til 
å delta i kamphandlinger. Fra 

1572 til 1575 fortsatte han sin 
militære karriere i Napoli.
 
I september 1575 er Miguel de 
Cervantes på vei fra Napoli til 
Barcelona med skipet ”Sol”. 
Med seg har han flere anbefalel-
sesbrev til kongen. I det de nær-
mer seg den katalanske kysten, 
blir de uten forvarsel angrepet av 
algeriske pirater.
 
Etter å ha ytt betydelig motstand, 
som kostet både kapteinen og 
flere av besetningsmedlemmene 
livet, må ”Sol” gi tapt. De over-

levende blir tatt til fange og frak-
tet til Algerie, hvor de ble solgt 
som slaver.
 
Etter fire fluktforsøk og fem års 
fangenskap klarer endelig Cer-
vantes´ foreldre, ved hjelp av 
den katolske kirken, å samle 
sammen løsepengene som skal 
til for å få sønnen hjem. Fangen-
skapet i Algerie har senere inspi-
rert flere deler av forfatterskapet, 
uten at det noen gang blir brukt i 
en direkte selvbiografisk form.
 
nomadetilværelse

Miguel de Cervantes

PdA. CAP BLAnCh, 38A, ALteA (Like Ved MerCedes BenZ)

tLF 966 87 43 60
info@eldeco.es  |  www.eldeco.es

Byggematerialer, fliser av alle slag, baderom, kraner 
for bad og kjøkken, dusjkabinett og alt for nybygg 

oppyssing og dekorering av ditt hjem!

Besøk vårt utsalg/utstilling på n332 mellom Altea og Albir

22. april er det 400 år siden  Cervantes død.
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Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

I 1584 gifter Miguel de Cervan-
tes seg med den mye yngre Ca-
talina de Salazar y Palacios i 
Toledo. I de neste 20 årene lever 
han en slags nomadetilværelse, 
mens han livnærer seg som skat-
teinnkrever og agent for den 
spanske armada. Før han i 1606 
bosetter seg permanent i Madrid.
 
Etter å ha giftet seg begynte Cer-
vantes å skrive for alvor. Debu-
ten kom i 1585 med romanen La 
Galatea. Men perioden var også 
til tider svært turbulent. Blant 
annet ble han fengslet ved minst 
to anledninger.
 
En gang måtte han i gjeldsfeng-
sel etter at han fikk skylden for 
en feilslått investering han hadde 
foretatt med innkrevde penger. 
Det fikk han etter hvert til å fra-
tre skatteinnkrever stillingen, og 
hengi seg til skrivingen på heltid. 
I 1604 ble han fengslet igjen for 
et mord han ikke hadde begått. 
Det siste fengselsoppholdet var 
imidlertid kortvarig.
 
Don Quixote
I 1605 kom endelig det litterære 
gjennombruddet med første del 
av Don Quixote, El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha. Historien om den smårare 
og uheldige, men modige og ut-
holdende ridderen Don Quixote, 
hans trofaste våpendrager San-
cho Panza og hesten Rocinante, 
ble straks en suksess hos publi-
kum.
 
Verket, som ofte refereres til som 
den første moderne roman, er 
like omfattende som komplisert, 
og handler om mennesket på 
grensen mellom fantasi og virke-
lighet, mellom fornuft og ufor-
nuft. Forfatteren tar i bruk avan-
serte teknikker som først og 
fremst forbindes med langt nyere 

litteratur.
 
Don Quixote, hvis andre del ble 
publisert et tiår etter den første, 
er definitivt det mest betydelige 
litterære verket fra den såkalte 
spanske ”gullalder”, og trolig det 
mest betydelige litterære verket 
noensinne skrevet på spansk. 
Romanen figurerer til stadighet 
den dag i dag høyt på listen over 
historiens mest betydningsfulle 
bøker. I 2002 ble den kåret til 
verdens beste bok av en jury be-
stående av verdens mest kjente 
forfattere. Don Quixote er over-
satt til alle verdens kjente språk, 
og har frem til i dag blitt trykket 
i 700 opplag.
 
Gode år
Etter brakgjennombruddet med 
Don Quixote, gikk Miguel de 
Cervantes en god og produktiv 
tid i møte. I 1613 kom en novel-
lesamling ved navn Novelas 
Ejemplares og i 1615, samme år 
som andre bind av Don Quixote, 
kom en samling komedier som 
aldri hadde vært oppført Ocho 
comedias y ocho entremeses, 
nunca representados.
 
Den 22. eller den 23. april 1616 
dør Miguel de Cervantes i Ma-
drid. Den 23. Samme år døde 
Cervantes´ berømte britiske kol-
lega William Shakespeare. Det 
motiverte UNESCO til å erklære 
den 23. april som den internasjo-
nale bokdagen.
 
Nøyaktig hvor Cervantes er 
gravlagt vites ikke. Man vet at 
han, etter sitt eget ønske, ble 
gravlagt i et kloster. Da nonnene 
noen år senere flyttet til et annet 
kloster, tok de sine døde med 
seg. I denne flytteprosessen for-
svant de siste sporene etter Spa-
nias mest berømte forfatter no-
ensinne.

Det har lenge vært et mys-
terium hvor levningene 
etter de to ble av da de 

forsvant for ca. tre hundre år si-
den. Tidligere i år kunne forske-
re opplyse at de muligens hadde 
gjenfunnet graven, en teori som 
nå er styrket. Cervantes skal al-
dri ha forlatt kirken i Madrid der 
han ble gravlagt i 1616 men skal 
i forbindelse med ombygging ha 
blitt flyttet til en annen del av 
bygget.

Det har lenge vært uvisst hva 
som skjedde med levningene et-
ter Cervantes etter at de forsvant 
en gang mellom 1698 og 1730. I 
denne perioden ble kirken i Con-
vento de las Trinitarias Descal-
zas der graven befant seg om-

bygget og restene etter Cervantes 
gikk tapt.

I januar i år kunne forskere opp-
lyse at de sannsynligvis hadde 
gjenfunnet graven. Selv om det 
ikke er gjort DNA-bevis regner 
forskerne det som sikkert at det 
er Cervantes og hans hustru de 
har funnet. Levningene skal aldri 
ha forlatt kirken der de ble grav-
lagt, men skal ha blitt flyttet til 
en annen del av bygget under 
ombyggingen.

Miguel de Cervantes Saavedra 
ble født i 1547 i Alcalá de Hena-
res utenfor Madrid. Han regnes 
som en av Spanias største poeter 
og forfattere, fremfor alt kjent 
for romanen Den skarpsindige 

lavadelsmann Don Quijote av La 
Mancha (El ingenioso hidalgo 
don Quixote de la Mancha). Ver-
ket er flere ganger blitt kåret til 
tidenes bok og er av mange reg-
net som selve grunnlaget for den 
moderne romanen.

Restene etter poeten og hans 
kone Catalina de Salazar er nå 
påvist ved hjelp av arkeologiske 
og historiske bevis. Rundt tretti 
spesialister fra forskjellige uni-
versiteter i Spania skal siden i 
fjor vår ha jobbet på prosjektet. 
Miguel Cervantes døde i Madrid 
i 1616 året etter at andre del av 

Don Quijote 
ble utgitt.

Mener å ha funnet Cervantes
Arkeologer mener å ha funnet skjelettet til den kjente spanske poeten Miguel de 
Cervantes og hans hustru.
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BiL & MC
bil ønsker kjøpt!
ønsker å kjøpe bil med norske skil-
ter ring eller send mail. €2 000.00
tlf 47803100
costa blanca syd 

citroen c3, 2004 selges
bilen selges siden vi flytter til norge, 
96000 km. konebil-pent kjørt, god å 
kjøre, service jevnlig. 4 dører, beige 
farge, ac, god stereo / radio, årsavgift 
betalt. kontakt epost 456@123.no el 
tlf. €2 900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

volvo v-70, 2000 mod
sølvgrå metallic stasjonsvogn, 2 li-
ters turbo motor, 180 hk., klimaan-
legg, hengerfeste, gått 117.486 km, 
og bare en norsk eier, itv godkjent. 
selges rimelig v/hurtig avgjørelse 
for kun € 2.900,- (bil
tlf 695592402
costa blanca nord 

brUktbil ønskes kjøpt
velHoldt brUktbil Med air 
condition og 5 dører ønskes 
kjøpt. vi kan besiktige bilen i 
perioden 14-25 april. Maks pris 
3000 eUro. kontakt på Mail. €3 
000.00
tlf 795022704
costa blanca syd

bil til salgs
”perlen” til salgs! Mercedes 190 e 
veteranbil selges. 1983 modell - 130 
000 km - godkjent. pris kan dis-
kuteres. er i las Mimosas fram til 25. 

april. tel: 0047 19173598 (eva) (kun 
telefon.)
tlf 19173598
costa blanca syd

Mercedes cabrio 4 pers.
e350 - maj 2014. km 48000. sort 
+ sort læder. alt i udstyr. distronic. 
Harmon/kardon. comand online 
navi. 19” hjul. aMg. service udført. 
Mercedes garanti til maj 2017. som 
ny. pris: eur: 45375+iva. €54 900.00
tlf 600945625
costa blanca nord

bil m/ tilhenger
nissan Quasqai 2010, 2,0, 7 se-
ter, 150 hk, krok, farge caffelatte, 
103.000 km. tilhenger brenderup 
3205 s 2006 mod m/ norske skilter, 
ekstra karmer, selges samlet. epost 
456@123.no. €13 500.00
tlf 671399588
costa blanca syd

nissan QUsHQai 2010 selge
nydelig eksemplar. caffelatte far-
get nissan Qashqai 2.0 dci. diesel, 
150 hk, panorama soltak, økono-
misk i drift, krok, 7 seter. sevice på 
merkeverksted. kun 103.000 km, 
euro 12900. epost 456@123.no €12 
900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

7-seter Minibuss
Minibuss, 7-seter ford Windstar, 
185000km i bra stand. s-reg. au-
tomats, dragkrok, automat, dobble 
ac. mm. ev byte spansk bil/mc/cab. 
€2 500.00
tlf 671124857
costa blanca syd

selges grunnet dødsbo
2009 nissan Qashqai 2,0 aUtoMat, 
75.000 km,klima,parktronic og an-
net utstyr,hengerfeste, i strøken 
stand, kobber metalic,sort int. 
kun 10.000 euro.ring fred på 
670202000 €10 000.00
tlf 670202000
costa blanca nord

bMW 325 cab
årsmodell 2002 155000 km itv 
mars månad 2016, utan problem 
Manuell nya däck finns nära tor-
revieja 6300 euro bilder kan skickas
€6 300.00
tlf 627154722
costa blanca syd

 BOLig FOr Leie
alfazleilighet m sjarm
til utleie i alfaz sentrum,2 soverom, 2 
bad, 2 stuer, innebygd terrasse ,norsk 
tv kanaler, internett.2 etg m heis .rett 
ved bussholdeplass. 550€ +strøm/vann. 
visning fram til 5 mai. €550.00
tlf 47031603
costa blanca nord

langtidsleie i albir
1 soveroms leilighet til leie i en av beste 
blokkene i albir. 1 soverom, åpent fullt 
utstyrt kjøkken, vaskerom, sørvendt 
terrasse, a/c, bad med badekar, felles 
basseng og garasje. ledig 1 mai 2016 
€500.00
tlf 965087508
costa blanca nord

villa til sommer leie
3-soveroms veldig romslig villa leies 
ut i jardin de alfaz. privat basseng, a/c, 
bbq, internasjonal tv og wi-fi. fullt ut-
styrt kjøkken og hage på 1300m2. pris: 
1850€/uke ledig fram til 22 juli 2016 €1 
850.00
tlf 965087508
costa blanca nord

bolig til leie i albir
1-soveroms rekkehus med privat hage 
(hjørne rekkehus) til leie i albir åsen. 
Moderne møbler, fullt utstyrt kjøkken 
(oppvaskmaskin), a/c, innbygd skap, 
etc ikke lov med dyr. langtidsleie fra 20 
april. €500.00
tlf 965087508
costa blanca nord

flott hus,bello Horizonte
Hus med privat basseng og have. 3 sov, 
2 bad, leies ut fullt møblert på langtidle-
ie til ordensfolk. depositum 2 mnd. 
ledig fra 1 mai. €1 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

semesterlgh i benidorm!
stor,110 kvm,lägenhet i benidorm 
uthyres till familjer/par.3 sovrum,2 ba-
drum (dusch).2 terrasser.fin trädgård.
pool.nära stranden.all service inom 300 
meter.inga backar!gångavstånd till allt! 
€600.00
tlf 606576587
costa blanca nord

GARTNER  
Hjelp til å stelle hagen gene-
relt, montering av dryppvan-
ningsanlegg og smårepara-
sjoner i hjemmet. 15 €/time. 
området altea-alfaz-benid-

orm-villajoyosa. 

tlf: 687 461 525 
a.fonsdiaz@hotmail.com

*SHIELDAIG* 
HUNDE OG KATTEHOTELL I 

FINESTRAT
den perfekte plass for din katt 
el. hund m/ masse tilleggsak-
tiviteter og store luftegårder. 
følg cv 758 bak terra natura 
mot finestrat i 3 km. ta av tvers 
ovenfor el pages restaurant:

www.shieldaigkennels.com 
ring: 965878284 / 680562745
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cosy Holiday apartment
cosy ground floor apartment for holi-
day rent in albir; entirely refurbished, 
located in a nice garden with beautiful 
pool. near shops & beach. 1 bedroom & 
terrace. info:apaalbir@gmail.com
tlf 965881000
costa blanca nord

leilighet i albir til leie
smart 2 roms leilighet, sentralt 
beliggende i albir garasje, ac, komplett 
innredet.felles basseng. for nærmere 
kontakt ring 699 458 596
tlf 699458596
costa blanca nord

rekkehus gran alacant
rekkehus 2 soverom kjøkken 2 bad 
takteresse 3 etg kjeller uindredet , en-
kelt standard utleies helst langtidsleie 
€400.00
tlf 41464339
costa blanca syd

rekkehus gran alacant
rekkehus 2 soverom kjøkken 2 bad 
takteresse 3 etg kjeller uindredet , en-
kelt standard utleies helst langtidsleie 
€400.00
tlf 41464339
costa blanca syd

flott sydvent i abir
sentralt beliggende i albir. 2 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken, terrasse, fullt møblert, ga-
rasjeplass, felles basseng og have. leies 
ut på langtid, minst 1 år til ordensfolk, 
ikke hund/katt. €750.00
tlf 618574507
costa blanca nord 

alfaz del pi, el romeral
enebolig for utleie, kort og langtid-
sutleie. 3 soverom,2 bad,stue,kjøkken.
Møblert. stor inngjerdet hage. fin 
utsikt til hav og fjell.rolig boligområde. 
ac,norske tv-kanaler,internett. pris dis-
kuteres
tlf 91603825
costa blanca nord

albir
trevlig möblerad liten lägenhet/hus 
med ett sovrum.stor terrass,citronträd 
som granne. a/c. internet.tv: 
sv,no,dk,Uk.ca 800m från albir cen-
trum och playan, sierra Heleda. lång 
hyrestid. €450.00

tlf 626121454
costa blanca nord

villa til leie i rojales
villa til leie sommeren 2016.eget 
basseng,nytt kjøkken og bad i øverste 
etg.stor leilighet i underetg.fire sover-
rom 8 sengeplasser.stor solrik hage 
med utsikt.stort grillkjøkken,pris kan 
diskuteres.
tlf 600862643
costa blanca syd

leilighet i aquas nueva
leilighet på to plan i torrevieja til leie 
i april, mai,juni,juli og august.stor 
uteplass og meget solrikt.kort vei til 
butikker og restauranter. ca. 1500 me-
ter til lamata stranden. bussforbindels 
€500.00
tlf 600862643
costa blanca syd

leilighet il leie
leilighet til leie alfaz del pi sentrum ny.3 
soverom,2 bad samt garasje. Møblert. 
leie €500 pr/mnd. + lys,vann og gass. 
tel. 661048584 €500.00
tlf 649853975
costa blanca nord

landlig hus til leie.
anneks på privat eiendom nær alfaz 
del pi til leie for max. 6 mnd. 2 soverom, 
1 bad, stort kjøkken, stue med peis. 
leie 690€ pr/mnd. alt inkludert. tel. 
661048584 €690.00
tlf 649853975
costa blanca nord

leilighet il leie
leilighet til leie alfaz del pi sentrum ny.3 
soverom,2 bad samt garasje. Møblert. 
leie €500 pr/mnd. + lys,vann og gass. 
tel. 661048584 €500.00
tlf 649853975
costa blanca nord 

leilighet i alfaz
koselig leilighet nederst i alfaz del pi 
ledig fra 1.juni.langtidsleie. 2 soverom-
norsk tv og internett. 2 etasje uten heis.
rolig område. kan sees før 9. april og 
mellom 30. april og 14. mai. €500.00
tlf 645295652
costa blanca nord

BOLig 
FOr sALg

stort rekkehus -2 enheter
grunnet endret livssituasjon selger 
jeg mitt fantastiske rekkehus i første 
linje mot badebassenget. Hovedle-
ilighet med 5 sov, 2 bad, patio bl.a. 
vedfyrt bakerovn. €320 000.00
tlf 48280711
costa blanca nord 

2 roms leilighet i albir
flott sydvent leilighet sentralt i albir, 
2 sov og 2 bad, felles basseng og 
have. egen parkering. €240 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

HUs til salgs, Quesada
flott eiendom, 740 m2 tomt, 190 
m2 bolig, 4 sov+egen hybel. Hu-
set er nyrestaurert, bla vannbåren 
varme i alle rom, 3 nye moderne 
bad, nytt kjøkken, utekjøkken, bas-
seng 12x5 m, epost 456@123.no. 
€270 000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

toppleilighet i altea
totalrenovert stor (ca. 100m2) 
leilighet, 2 sov, 2 bad, 4 etg. med 
heis. Havutsikt, 2 min. gange til 
stranden. ring 633221965 €225 
000.00
tlf 643205067
costa blanca nord

ARBEID UTØRES

reparasjon av vaske-
maskiner, tørketrom-
ler, oppv. maskiner, 

v.vannsbereder, gass-
brenner till vann. 

24-timer service. 
de-monteur@hotmail.nl

+34 604 273 387
snakker Hollandsk & eng

SKADEDyRBEKJEMpELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

Gartner
alt arbeid i hagen tilbys. 

lang erfaring med regjøring 
eller fjerning av palmer. 

rydder og vedlikeholder alle 
typer hager.

kontakt josef 
tlf  650 722 040 eller
680 929 010 (norsk)

For leie i Alfaz del Pi
Avda. Ideel for et eldre par. 
Meget solrikt, 2 soverom, 1 
bad. Garasje og luftkondi-
sjonering kald / varm
450€/måned. Langsiktig. 
Tel. 661 04 85 84 
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Gratis annonsering av rubrikk!
1) Gå til www.Spaniaposten.es/rubrikk
2) Skriv inn annonsen din, last opp bilde.
3) Lagre annonsen
4) Vi godkjenner annonsen i løpet av 24-48 timer, den publiseres på 
web og her i avisen.
5) Annonsen fjernes automatisk etter ca 30-60 dager.

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

med fine furu materialer. benyttet 
kun en gang. er demontert. selges 
for 350 euro. ring 69 38 27 621 albir. 
€350.00
tlf 693827621
costa blanca nord

spansk vannhund tispe tur
Hei jeg har en spansk vannhund 
tispe på et halvt år. søker noen som 
kan gå litt tur med henne ev passe 
litt. glad liten jente men litt mye 
pepp kanskje. vekt ca 15kg €0.00
tlf 91137098
costa blanca nord

Hundevogn
flott rød hundevogn til salgs for 
55 euro. jeg kjøpte den til hunde-
valpen til jul, nå har hun blitt alt for 
stor for den. lite brukt og fremstår 
som ny.. reiseveske kan følge med... 
€55.00
tlf 91137098
costa blanca nord

lg 42” tv selges
lite brukt lg 42” Hd flatskjerm sel-
ges fordi vi skal reise hjem til norge. 
svært lite brukt. kun kr 250 euro. ep-
ost 456@123.no, Morten bjørnstad, 
Quesada. €250.00
tlf 671399588
costa blanca syd

sementblander selges
selger en stk sementblander, kjøpt 
på leroy Merlin for 179 euro, selges 
halv pris. kjøpt nov 2014. fungerer 
fint. Quesada. Morten bjørnstad, ep-
ost 456@123.no €89.00
tlf 671399588
costa blanca syd

2 stk senger til salgs
to stk Hvite Malm senger fra ikea 
til salgs. sengene er inkl. ribbebunn 
og to stk oppbevaringsbokser un-
der hver seng. sengene er så og si 
ubrukt. str 90x200 cm. nypris €184 
selges til €100 pr stk. €100.00
tlf 95174764
costa blanca syd

vinylplater kjøpes
lp og singles kjøpes. også interes-
sert i david bowie cd’s på platemer-
ket rca.
tlf 695313070
costa blanca syd

landevei sykkel
lite brukt og nyoverhalt landevei 
sykkel bianchi til salg. sykkel sko str. 
44-45. vist det er av interesse følger 
det også med trenings klær €500.00
tlf 666125072
costa blanca nord

elcykel sælges
elcykel i fin stand - 4 gear batteri ok. 
Henvendelse 4 - 24 april - tæt på tor-
revieja Hospital. €300.00
tlf 966846648
costa blanca syd

terrassemøbler til salgs
vedlikeholdsfrie terrassemøbler 
rimelig til salgs, ciudad Quesada. gi 
bud! tel. 966 718 690 €200.00
tlf 966718690
costa blanca syd

diverse möbler
vaskemaskin, sängebunner, sen-
gegavler, madrasser, skjenk, gard-
erobeskap, 2-setere (2 st), spisestue 
m/6 stoler, nattbord (6 st). priser fra 
20€ flere bilder kan sendes. €20.00
tlf 671124857
costa blanca syd

caMpingvogn til salgs
fast oppstillingsplass i albir, cap-
blancH, plass nr 51. plass til bil. 
selges som besiktiget. deftlef 2005 
modell. sengeplasser: 6-internet-
fortelt-komfyr-gass: kjøleskap-op-
pvarming. kontakt telf. €9 750.00
tlf 95775386
costa blanca syd

skinnsalong mm ønskes kjøpt
jeg ønsker å kjøpe en pent brukt 
skinnsalong, helst lyst skinn. 
trenger også andre stuemøbler. 
eks.2 recline. tepper og bokseks-
jon er også av interesse. trenger 
ogsåskrivebord,kontorstol og 
sovesof
tlf 98691694
costa blanca nord

elcykel sælges
elcykel i fin stand - 4 gear batteri ok. 
Henvendelse 4 - 24 april - tæt på tor-
revieja Hospital. €300.00
tlf 966846648
costa blanca syd

Herregard en nasjonalpark
en unik herregård (www.cortijo-el-
coto.es) ligger i en nasjonalpark i 
andalusia, mindre enn to timer

fra alicante flyplass). ideell for en b 
& b eller privat hus, som ligger på 
60.000m2 €320 000.00
tlf 660167199
annet sted...

ny bungalow i albiråsen
Helt my bungalow med fantastisk 
utsikt, beliggende i et av albirs beste 
beste områder. 3 sov, 2 bad og store 
terrasser med panoramautsikt, mu-
lighet for å bygge gjesteleilighet i 
sokkeleth. privat salg €449 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

bolig ved elians skole
3-soveroms leilighet med havutsikt 
til salgs ved elians skole,la nucia. 
det er 2 bad,romslig terrasse med 
havutsikt,sentral oppvarming, car-
port for bilen og felles basseng.kun 
30€/mnd i fellesutgifter €117 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

leiligHet til salgs
2 roms leilighet med stor sydvendt 
balkong til salgs i Marina interna-
tional, torrevieja 1tr.felles pool. 

euro 110 000,- inkl. møbler tlf: 
695714786 €110 000.00
tlf 695714786
costa blanca syd

Hus til salgs l’alfàs
Hus i sentrum. 210 m2. beste 
beliggenhet. Mulig å bygge 3 
etasjer+kjeler+terrassen. alt sam-
men cirka 900m2
tlf 97920123
costa blanca nord

BOLig 
søkes

Haster med å leie hus
Hei vi er en småbarns famile så 
ønsker å leie husrom fort siden 
leiligheten vi bor i er full av mugg 
Helst villa eller feittstående hus med 
basseng på langtidsleie i området 
rundt la nucia - albir €800.00
tlf 642925958
costa blanca nord

langtidsleie
jeg ønsker å leie en leilighet/rekke-
hus i orihuela costa. jeg er en stille 
og rolig,ikke røykende mann på 60 
år som gjerne vil leie for langtidsleie.
tlf 633302484
costa blanca syd

leilighet søkes
jeg og min hund ønsker langtid-
sleie, ett soverom i albir. Må være 
oppvaskmaskin og fullt møblert. 2 
år av gangen med sengetøy og alt. 
ved consum. Maks. 500€/måned + 
vann og strøm. tel. +34 633 322722. 
€500.00
tlf 633322722
costa blanca syd

HUs / leil. ønskes leiet
ordens par-ikke røkere- øn-
sker leie HUs/leil - Helst sør 
for torrevieja - Høst/vinter - 
vennligst ring 97 41 77 54 + 41 
12 95 08

tlf 97417754
costa blanca syd

leilighet/hus ønskes leid
fam på 3 ønsker å leie leilighet 
sentralt i albir fra midten av aug 
2016-2017.basseng er et pluss. 2-3 
soverom,4/5 sengeplasser. ring for 
en trivelig prat.
tlf 47162674
costa blanca nord

diVerse & Løsøre
golfklubbor dam
“trä 3, 5. och 7. järn 3, 4, 6, 7,, 8 och 
9. plus putter samtliga klubbor i bra 
skick. vänligen ring leif för mera info 
tel: 636785350 €150.00
tlf 636785350
costa blanca syd

Hp fargeskriver, scanner
Hp deskjet 4580, 5 år gammel, lite 
brukt pris ny €55,00 blekkpatroner, 
uåpnet, farge og sort. nypris stk 
40,00 samlet pris € 50,00 kan bare 
benyttes sammen med Windows 7 
eller eldre. torrevieja. €50.00
tlf 966925460
costa blanca syd 

skinn/mockajacka
finsktillverkad jacka i fantastiskt 
skinn/mocka. aldrig använd, inköpt 
i sverige för sek 3.990:-.ge ett bud ! 
jag kanske tar det ! €0.00
tlf 693817729
costa blanca syd

saUna til salgs
badstUe 2x1,6 m = 3,2 m2, med 
utstyr og ovn 4,5 kw. Høy kvalitet 
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yorkshire terrier valper
6 valper tilgjengelig. Hvis du er klar 
til å åpne ditt hjerte og døren til 
noen av våre valper, ikke nøl med å 
kontakte oss. takk €3 000.00
tlf 919876543
costa blanca syd

bordtennisbord
ønsker å kjøpe bordtennisbord. 
kan overtas i påsken.
tlf 92657195 costa blanca nord

mobil ac
lite brukt mobil ac. 100€ kjøpt på 
carrefour september 13. 229€ tor-
revieja €100.00 tlf 652297026
costa blanca syd

alluminiumstege
alluminiumstege i 3 delar, 2,6 m, 3,5 
m och fullt utdragen 5,95 m. nypris 
133€ säljes för 70€ pga platsbrist. 
finns i torrevieja €70.00
tlf 966785752 costa blanca syd

JOBB SØKES
pers.assistent/hjemmehj.
skal flytte til spania og søker jobb 
som personlig assistent el. hjemme-
hjelp. er en voksen, oppegående og 
sprek dame. Har førerkort. Håper på 
svar :) treffes på telefon og e-mail.
tlf 40451045
costa blanca nord 

kontor/reiseliv/personlig
voksen norsk dame 66 søker jobb 
i torrevieja-omr.Har jobbet in-
nen kontor/reiseliv, men tar også 
gjerne jobb som pers.assistent 
el.hjemmehjelp. alt av interesse.
opph.i spania vinter siste 6 år.
tlf 40451045
costa blanca nord

STILLING 
LEDIG

servitør ønskes
servitør søkes til skandinavisk res-
taurant i torrevieja. erfaring øn-
skelig, men viktigst er arbeidslyst 
og serviceinnstilling. deltid evt. 
Heltid. kontakt solveig på tlf. 0034 
616189476
tlf 616189476
costa blanca syd

TJENESTE 
TILByS

vaktmester/Handyman
vaktmester/Handyman klar til tjen-
este, kan hjelpe til med det meste 
inne og ute. alt fra bortkjøring 
av materialer og annet avfall til 
montering av møbler... ta kontakt 
:678400006
tlf 678400006
costa blanca nord

Hantverkstjänster
Utför det mesta inom 
fastiheter,murning målning 
plattsättning mm.25års erf.
verksam i torrevijaområdet.talar 
spanska,engelska, tyska.franska.
tlf64923715 för offert.
tlf 649623715
costa blanca nord

•	1-6	år
•	2	norske	barnehagelærere
•	4	min	kjøring	fra	den	norske	skole	Costa	Blanca
•	norske	og	spanske	ansatte
•	Vi	tilbyr	også	timer,	dager	eller	uker

Costa Blanca Barnehage
www.costablancabarnehage.com

åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 La nucía

tlf: +34 627 134 970
+34 647 706 542

e-post: 
post@costablancabarnehage.com

du finner oss i flotte lokaler på 
idrettsplassen i La nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

kom og se hvor 
flott vi har det!!

Vi har fokus på å gi ditt barn en 
trygg hverdag. det skaper trivsel, 
glede,	lek,	læring	og	vennskap!!

Nedtellingen er i gang...

Stilling ledig i butikk
Til vår gullsmed i Albir 
trenger vi en ny medarbei-
der. Erfaring er ikke nød-
vendig. Men du bør snakke 
Engelsk.

Terranova Joyeros S.L.
Avda, del Albir, 143
Tlf: 96 686 6178 
Jose Maria 

terranova.joyeros@gmail.com

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

För dig som vistas i eller har ett 
särskilt intresse för Spanien gör vi 
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!
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Man with 
a Van

Flytte på Costa Blanca?
Vi bærer ut, kjører fl ytte-
lasset og bærer inn for deg! 
Trygt, raskt og rimelig!

Ring i dag for 
prisoverslag!
Tlf: 633 331 677
Epost: fl ytting@spania.no

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

Selv om frukten opprinnelig kommer fra Kina regnes den i dag som 
en ”lokal spesialitet”. Spanske supermarkeder har nå fått årets første 
nìsperos for salg i fruktdisken.

Denne søte frukten kan 
være eksotisk for de fles-
te nordmenn, men den 

har blitt dyrket i minst tusen år 
og kommer som i likhet med si-
trusfruktene opprinnelig fra Sør-
øst-Kina. Den kom til Europa 
blant annet via Nord-Afrika hvor 
mye kom fra asiatiske handels-
menn.

På Costa Blanca har nisperos-
frukten hatt stor økonomisk be-
tydning for spesielt Callosa d’En 
Sarrià, en av nabokommunene til 
Altea, hvor formuer har blitt 
skapt med frukten som grunnlag.  
Nisperos-bøndene har tradisjo-
nelt vært blant de rikeste i områ-

det og i dag eies flere av turist-
metropolen Benidorms hoteller 
av familier som har tjent sine 
første penger på nettopp nispe-
ros.

bedøvende
I store mengder skal nisperos ha 
en viss bedøvende effekt. Den 
blir også brukt i tradisjonell ki-
nesisk medisin mot sår hals og 
som ”hostesaft”. 

I likhet med mange andre frukter 
er selve frøet svakt giftig. Ørsmå 
mengder amygdalin som avgir 
cyanid under fordøyelse er et av 
stoffene i ”nøtten” som ikke bru-
kes til matformål. Frukten inne-

holder lite mettet fett og sodium. 
Den er rik på A-vitaminer, kali-
um, magnesium i tillegg til ufor-
døyelig fiber.
 
Mye arbeid
Det ligger mye arbeid bak for å 
få frem salgbare frukter. I tillegg 
til vanlig stell og beskjæring må 
det fjernes kart fra treet så maks 
tre frukter får vokse frem på hver 
gren. Hvis ikke blir fruktene for 
små. Dette manuelle arbeidet ut-
føres i Callosa oftest av immi-
granter fra Ecuador sent på vin-
terhalvåret, og i april/mai er 
frukten klar til å høstes, noe som 
må gjøres for hånd.

Nisperos er myk og tåler ikke 
hard behandling og takler heller 
ikke frakt spesielt godt. Til tross 
for dette pakkes frukten godt et-
ter å ha blitt høstet i Callosa som 
er kjent for å ha noen av Spanias 
beste nisperos. Herfra sendes 
frukten ut over hele Spania og til 
supermarkeder i Frankrike og 
Storbritannia.

Frukten brukes også til å lage 
syltetøy og chutney, og kan her-
metiseres og legges i lake på 
samme måte som aprikos. Man 
lager også vin og likør av den 
søte frukten. Japan er i dag ver-
dens største produsent av nispe-
ros.

En kalorifattig frukt
Nisperos er kjent for å ha flere 
gode virkninger på kroppen. Det 
blir hevdet at den fungerer godt 
mot diarè, er god for blodsirku-
lasjonen, den er vanndrivende, 
senker kolesterolnivået og bra 
for personer som sliter med over-
vekt da den er svært kalorifattig.

niSpEroS-trEEt: Kommer opp-
rinnelig fra Sørøst-Kina.

Vårmodne nísperos
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Spør ekspertene!
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Ikke alle råd er dyre. 
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Fakta om nispero:
 
- Nispero fra Callosa d`En Sarrià 
fikk beskyttet opprinnelsesbeteg-
nelse i 1991 som beskytter og 
identifiserer dyrkingen av nispe-
ros i 19 kommuner Valenciare-
gionen.
  
- Kommunene det gjelder er Al-
faz del Pi, Altea, Beniardà, Be-
nidorm, Benifato, Benimantell, 
Bolulla, Callosa d`En Sarrià, 
Confrides, Finestrat, Guadalest, 
La Nucìa, Orcheta, Polop, Rel-
leu, Sella, Tàrbena, Villajoyosa 
og Aguas de Busot.

- Valenciaregionen er regionen 
som produserer mest nisperos i 
hele Spania.
 
- Nisperos har blitt dyrket og 
brukt i over 1.000 år. 
 
- I Alicanteprovinsen modner 
frukten fra midten av mars til 
midten av juni. 

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Fiat 500

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiesta

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

€86
pr uke

Ford Focus

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Besøk fra Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

Beste på kundeservice!
Vi hjelper deg på norsk, før du leier, 
mens du leier og etterpå.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

€55
pr uke

€51
pr uke

€55
pr uke

€86
pr uke

€51
pr uke

€98
pr uke

Ford Focus Cmax

Ford Focus

Ford Fiesta

Fiat 500

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Skandinavisk kundeservice

I SPANIA
2001-2015

15årRESERVER PÅ VÅR 
WEBSIDE I DAG!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil 
ut med full tank. Det er 
obligatorisk depositum 
for dette. Tidligere har 
det ikke vært refunder-
bart, nytt av sesongen er 
at bensindepositum kan 
refunderes, helt eller delvis.  Man 
betaler for bensin når man henter. 
Den kan leveres med full tank 
og da blir beløpet refundert mot 
et gebyr på 25€ som skal dekke 
leverandørens kostnader med å 
administrere ordningen.

71€LEIEBIL I 
FIRE UKER 

KUN

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i Spania

Depositum på leiebilen
Det er nå er 
høyere de-
positum enn 
tidligere. 
For de fleste 
biltyper er beløpet 950 Euro. Alle 
nødvendige forsikringer er alltid 
inkludert ved leie gjennom Spania-
Guiden. Men om man tegner ekstra 
slipper man depositum. Forskjellen 
på standard eller utvidet forsikring 
er stort sett størrelsen på egenan-
del ved eventuell skade.

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato. Se vår webside for detaljer 

og reservering.
Husk at du enkelt kan endre 
din bestilling online helt frem 
til hentedato.

Leiebil til lavpris
218€LEIEBIL I 

28 DAGER
KUN
*Tilbudet gjelder ikke for leieperioder utover 28. dager.

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER
PRISRAS  !!!

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I OKTOBER
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I 
OKTOBER

SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

S a n  M ig u e l  d e  S a l in a s  

Skandinavisk                                    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

SpaniaPosten.es

SpaniaPosten har i nesten 15 år vært den største skandinaviske medie 
i Spania. Vi har flere publikasjoner på papir og nett. I 2016 utvider vi 
med nye produkter og trenger flere til å være med oss videre.

Frilanser / Journalist
vi vil styrke vår redaksjon ytterligere og søker personer som har 
erfaring som skribent/journalist. du bør ha nyhetsteft og gjerne 
aktiv i nærmiljøet.

vi kan tilby fast stilling eller tilknytning eller fast freelancer avtale. 
vi tilbyr gode betingelser for rette vedkommende og svært gode 
personlige utviklingsmuligheter med mulighet for utvidet ansvar-
sområde. arbeidssted er torrevieja og/eller alfaz del pi med om-
rådene rundt.

torrevieja & albir
Stilling ledig: Account manager & Salgskonsulent
liker du å jobbe med mennesker?
vårt salgs-team ønsker seg flere medarbeidere. vi trenger deg som 
liker å jobbe med kundekontakt. den primære arbeidsoppgaven 
er å ta godt vare på våre annonsører. du bør være utadvendt, ha 
god orden/være godt organisert, like daglig kontakt med ulike 
mennesker, trives med å arbeide selvstendig og samtidig bidra i 
et team.  arbeidssted er torrevieja og/eller alfaz del pi -området. 
betingelser etter avtale.

Søkere må være etablert i Spania på søketidspunktet. Vil du søke eller 
ønsker mer info, kontakt oss på:  stilling@spaniaposten.es 
eller  kontakt daglig leder direkte på tlf 627 816 569 etter 17.00.

www.SpaniaPosten.es

StorproDuSEnt: Valenciaregionen produser mest nìsperos i Spania.

innhøSting: Innhøstingen blir gjort for hånd i april/mai.

EKSport: Nìsperos fra området blir eksportert til hele Europa.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Hele Norge baker
19:30 Superoppusserne
20:30 Parneviks
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer

09:00 NRK nyheter
09:10 Munter mat
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:55 Møter i naturen
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Lovens lengste arm
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Munter mat - på tur
14:50 Berulfsens historiske perler: 
Restaurant
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:39 Bondi Beach
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Beethovens Bonn
17:24 Glimt av Finland
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Bygg ditt drømmehus
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Det store symesterskapet
20:45 Billedbrev: Møteplass Milano
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Jeg mot meg
22:00 Nytt liv i East End
23:00 Kveldsnytt
23:15 Miss Marple: 4.50 fra Paddington
00:49 Film: Hellboy II: The Golden Army

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 Sinnasnekker’n
13:25 Typisk deg med Petter Schjerven
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 CSI
00:30 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Alle tiders måltid
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 En kveld hos Kloppen
22:40 Det tredje øyet
23:40 Dicte
00:40 Criminal Minds

MANDAG 25.04

TIRSDAG 26.04

09:00 NRK nyheter
09:10 Munter mat
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:55 Møter i naturen
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Munter mat - på tur
14:50 Berulfsens historiske perler: 
Skjørbuk
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:40 Bondi Beach
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: En helgen og hans by
17:25 Glimt av Finland
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Fridykkeren
18:00 Bygg ditt drømmehus
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Naturligvis
20:25 Severin
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Brennpunkt: Ikke i mitt nabolag
22:30 Migrapolis: Takk for oss
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Norges tøffeste
00:26 Tidsbonanza

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Best av de beste
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 En kveld hos Kloppen
00:40 The Good Wife

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 The Big Bang Theory
22:00 The Big Bang Theory
22:25 Typisk deg med Petter Schjerven
23:25 CSI
00:20 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hele Norge baker
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer

www.nordichd.tv

GÅ IKKE GLIPP 
AV NOE PÅ TV!

Se dine favoritt program-
mer - når du ønsker! 

Endelig, en TV-boks som 
fungerer slik du er vant til 
hjemme. Vi har 14 dagers 

opptak av alle programmer 
- så du velger når du ønsker 

å se på. Ingen opptak 
nødvendig. Vi har allerede 

gjort dette for deg! Spol 
over reklamer hvis du 
ønsker. Pause når du 

trenger. Gå ikke glipp av 
noe.

www.nordichd.tv

SE PÅ TV I 
HD KVALITET
Takket være vår 

hemmelige nano-kom-
presjons teknologi kan 
du se på HDTV med 
bare 1Mb/s internett 
linje. Spesial laget for 

deg. Kom innom å prøv 
vår tjeneste GRATIS i 7 

dager uten forpliktelser!

www.nordichd.tv

PRØV FØR 
DU KJØPER

NORDICHD.TV tilbyr de 
beste Skandinaviske tv 
kanalene i HD kvalitet.

Ta kontakt og du kan få 
låne TT-Boksen gratis i 7 
dager. Ingen forpliktels-

er! Det eneste du 
trenger er en stabil 

internett linje.

www.nordichd.tv

DET STØRSTE 
UTVALGET 

AV HD KANALER.
NORDICHD.TV tilbyr det 

største utvalget av 
Skandinaviske kanaler i 

HD kvalitet.
Fremdeles usikker? Kom 
innom å prøv det selv 

GRATIS i 7 dager. Ingen 
forpliktelser!

Folkeavstemning om 
tyrefekting i San Sebastian

Mostanden mot tyrefekting i Spania får 
stadig større oppslutning. 

VeLkOMMen tiL hyggeLig 
hAndeL hOs LA FruteriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OsCAr esPLA 9, LOkAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Siden lokalvalgene i 
fjor har en rekke 
kommuner rundt om-

kring i landet innført forbud 
mot den kontroversielle tra-
disjonen. Sist ut er den bas-
kiske byen San Sebastian 
som nå har besluttet å holde 
folkeavstemning om spørs-
målet. En underskriftskam-
panje fra anit-tyrefektingor-
ganisasjonen Donostia 
Antitaurina Orain har fått 
stor nok oppslutning til at 
kommunen er pålagt å åpne 
for et referendum. Tyrefek-
ting og okseløp var forbudt 
i tre år, men ble til store 
protester gjeninnført av det 
nye byrådet i fjor.

Folkeavstemningen for el-
ler imot tyrefekting i San 
Sebastian (Donostia) vil 
dersom alt går etter planen 
holdes i september. Den 
baskiske byen hadde opp-
rinnelig nedlagt forbud mot 
de kontroversielle arrange-
mentene, et initiativ som 
ble tatt av byrådet til partiet 
Euskal Herria Bildu i 2012.

Etter kommunevalget i mai 
fjor ble imidlertid den om-
stridte «sporten» gjeninn-
ført av valgvinneren Det 
baskiske nasjonalistpartiet 
(PNV) og sosialdemokra-
tene PSOE, godt støttet av 
det konservative Partido 
Popular.

Politiske endringer i Spania 
har styrket kampen mot ty-
refekting og okseløp. Etter 
lokalvalgene i mai i år har 
grønne partier og partier på 
venstresiden i politikken 
fått økt innflytelse i mange 
kommuner. Disse partiene 
har lenge vært imot de kon-
troversielle arrangemente-
ne.

Tyrefekting møter også 
motsatand i EU. I fjor gikk 
Europaparlamentet med 
overveldende flertall inn for 
regelendringer for å stoppe 
subsidiene til spanske bøn-
der som driver oppdrett av 
okser til tyrefekting.

Baskerland
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen
21:30 Boligjakten
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 NRK nyheter
10:00 Muntlig spørretime
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: 
Lukten av 1500-tallet
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:40 Bondi Beach
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Lillebjørns Paris
17:23 Glimt av Finland
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Bygg ditt drømmehus
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Hva feiler det deg?
20:25 Solgt!
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 På bortebane: Surrogati
22:15 Veien til Ullevaal
22:55 Vikinglotto
23:05 Kveldsnytt
23:20 Snakkis
23:40 Severin
00:10 Team Ingebrigtsen
00:50 Mercy

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Brille
22:30 CSI: Cyber
23:25 CSI
00:20 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Jaget
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid med 
Else
22:15 Meglerne
22:45 Alle tiders måltid
23:45 The Escape Artist
00:55 Criminal Minds

ONSDAG 27.04

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Kroppen din
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Ramm og Tørnquist redder 
Norge 
22:45 Blindspot
23:40 King & Maxwell
00:40 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Castle
22:25 Brille
23:25 CSI
00:25 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer

TORSDAG 28.04

www.nordichd.tv

GÅ IKKE GLIPP 
AV NOE PÅ TV!

Se dine favoritt program-
mer - når du ønsker! 

Endelig, en TV-boks som 
fungerer slik du er vant til 
hjemme. Vi har 14 dagers 

opptak av alle programmer 
- så du velger når du ønsker 

å se på. Ingen opptak 
nødvendig. Vi har allerede 

gjort dette for deg! Spol 
over reklamer hvis du 
ønsker. Pause når du 

trenger. Gå ikke glipp av 
noe.

www.nordichd.tv

SE PÅ TV I 
HD KVALITET
Takket være vår 

hemmelige nano-kom-
presjons teknologi kan 
du se på HDTV med 
bare 1Mb/s internett 
linje. Spesial laget for 

deg. Kom innom å prøv 
vår tjeneste GRATIS i 7 

dager uten forpliktelser!

www.nordichd.tv

PRØV FØR 
DU KJØPER

NORDICHD.TV tilbyr de 
beste Skandinaviske tv 
kanalene i HD kvalitet.

Ta kontakt og du kan få 
låne TT-Boksen gratis i 7 
dager. Ingen forpliktels-

er! Det eneste du 
trenger er en stabil 

internett linje.

www.nordichd.tv

DET STØRSTE 
UTVALGET 

AV HD KANALER.
NORDICHD.TV tilbyr det 

største utvalget av 
Skandinaviske kanaler i 

HD kvalitet.
Fremdeles usikker? Kom 
innom å prøv det selv 

GRATIS i 7 dager. Ingen 
forpliktelser!

www.nordichd.tv

GÅ IKKE GLIPP 
AV NOE PÅ TV!

Se dine favoritt program-
mer - når du ønsker! 

Endelig, en TV-boks som 
fungerer slik du er vant til 
hjemme. Vi har 14 dagers 

opptak av alle programmer 
- så du velger når du ønsker 

å se på. Ingen opptak 
nødvendig. Vi har allerede 

gjort dette for deg! Spol 
over reklamer hvis du 
ønsker. Pause når du 

trenger. Gå ikke glipp av 
noe.

www.nordichd.tv

SE PÅ TV I 
HD KVALITET
Takket være vår 

hemmelige nano-kom-
presjons teknologi kan 
du se på HDTV med 
bare 1Mb/s internett 
linje. Spesial laget for 

deg. Kom innom å prøv 
vår tjeneste GRATIS i 7 

dager uten forpliktelser!

www.nordichd.tv

PRØV FØR 
DU KJØPER

NORDICHD.TV tilbyr de 
beste Skandinaviske tv 
kanalene i HD kvalitet.

Ta kontakt og du kan få 
låne TT-Boksen gratis i 7 
dager. Ingen forpliktels-

er! Det eneste du 
trenger er en stabil 

internett linje.

www.nordichd.tv

DET STØRSTE 
UTVALGET 

AV HD KANALER.
NORDICHD.TV tilbyr det 

største utvalget av 
Skandinaviske kanaler i 

HD kvalitet.
Fremdeles usikker? Kom 
innom å prøv det selv 

GRATIS i 7 dager. Ingen 
forpliktelser!

09:00 NRK nyheter
09:10 Hva feiler det deg?
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:53 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: Ted-
dybjørnens historie
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:40 Bondi Beach
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Den brune arven
17:24 Glimt av Finland
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Bygg ditt drømmehus
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Alene over Nordsjøen
20:25 Guds lærlinger
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Debatten
22:30 Trygdekontoret
23:10 Kveldsnytt
23:25 I Larsens leilighet: Henrik Mestad
23:55 Claridges åpner dørene
00:50 Hva feiler det deg?

Vil ha tapasen på 
UNESCO-liste

Spania vi søke om å få landets tradisjon for 
småretter gjort til verdensarv. Det opplyser lederen 
for akademiet for gastronomi Real Academia de 
Gastronomía (RAG), Rafael Ansón.

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 

· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 

  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 

  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris
De nyeste bilene, billigst og enklest på internett!

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2015

15år

Prisene er alt inklusive. Det vil si standard forsikring, moms, flyplass-
avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. 
Pris eksempel i annonsen gjelder for bil reservert på vår webside ca. 

14. september, utlevert på Alicante flyplass 28. september. Merk at 
prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer 

fra destinasjon til destinasjon. Du kan selv kansellere/endre via web. 
Bestillinger / endringer gjort på telefon belastes €5 servicegebyr. Fri km fra 

de fleste hentesteder langs kysten, inkludert Alicante og Malaga flyplass. 
Bensin og eventuell utvidet forsikring kommer i tillegg, se vår webside for 

detaljer.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

üFRI KM. & VEIHJELPüNORSK KUNDESERVICEüFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++üAIRCONDITION I ALLE BILERüINGEN FLYPLASSGEBYR

Ford Focus

€86
pr uke

€52
pr uke

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

€92
pr uke

Nissan Juke

€51
pr uke

€55
pr uke

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

€98
pr uke

€92
pr uke

€86
pr uke

€449
pr uke

€45
pr uke

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona

Ford Galaxy 7 seter

€258
pr uke

Opel Zafira 7 seter

€134
pr uke

Mercedes Vito 9 seter

€295
pr uke

Du kan enkelt endre din bestilling online
* Vil du ha en annen leiebil, endre leieperiode, legge til en fører til, 
kan du enkelt og raskt gjøre dette på vår webside.
* Lurer du på noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmål. 
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no

Lurer du fortsatt på noe?
Vi hjelper deg, før du leier, mens du leier og etterpå.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

PRISRAS  !!!
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

Fordi tapas handler om 
mattradisjon er det 
ikke den ordinære 

statusen som verdensarv 
det handler om, men den 
såkalte «immaterielle» kul-
turarven som er et spesielt 
satsningsområde innenfor 
UNESCO-konvensjonen.

Den nye søknadan er fore-
slått i forbindelse med opp-
rettelsen av det europeiske 
akademiet for gastronomi 
(Academia Europea de 
Gastronomía). Institusjonen 
har som formål å fremme 
kulinarisk turisme og ut-
danning innen gastronomi i 
EU, skriver avisen ABC.

«Europa må spise sundt, 
solidarisk og bærekraftig», 
sier RAG-leder Ansón, som 
også er leder for det nye eu-

ropeiske akademiet.

Han ser behovet for en stør-
re bevissthet om mat og hva 
vi spiser. Dette må læres fra 
man er barn av mener han 
og påpeker at det er «vikti-
gere å lære å spise ordent-
lig, enn å lære om Middel-
alderen».

Den immaterielle kulturar-
ven (Intangible Cultural 
Heritage) er et spesielt sats-
ningsfelt innenfor FN og 
UNESCO-konvensjonen. 
UNESCO definerer områ-
det som muntlige tradisjo-
ner, scenekunst, skikker, 
ritualer, folkefeiringer, 
kunnskap og praksis vedrø-
rende naturen og universet 
og kunnskap og ferdigheter 
innen håndverk.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 Gordon Ramsay rydder opp
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 How I Met Your Mother
18:00 Boligjakten
19:00 Parneviks
20:00 Hele Norge baker
21:00 X-Men Origins: Wolverine
23:05 Hekta på deg

09:00 NRK nyheter
09:10 Alene over Nordsjøen
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:55 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: 
Barberingens historie
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:40 Bondi Beach
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Der fotball er Gud
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Bygg ditt drømmehus
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 Beat for Beat
20:55 Tidsbonanza
21:35 Vera
23:05 Kveldsnytt
23:20 Bankerott
00:10 Johnny Cash - mannen i sort

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 The Big Bang Theory
20:00 The Big Bang Theory
20:30 Brille
21:30 Typisk deg med Petter 
Schjerven
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 The Graham Norton Show
00:30 CSI

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Kroppen din
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Kirstie - Premiere!
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Ramm og Tørnquist redder 
Norge 
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Idol
22:15 Senkveld med Thomas og 
Harald
23:20 Det er lov å være blid med 
Else
23:50 Eurojackpot 
00:05 Meglerne
00:40 Maniac

FREDAG 29.04

LØRDAG 30.04

08:30 Debatten
09:30 Hagekampen
10:30 Antikkduellen
11:00 Alene over Nordsjøen
11:39 Eventyrlige hus
12:10 Snakkis
12:30 Mesternes mester
13:30 Severin
14:00 På bortebane: Surrogati
14:40 Hva feiler det deg?
15:20 Norge Rundt
15:45 Beat for Beat
16:45 Hvordan kom vi hit?
17:40 Livets mirakler
18:30 Solgt!
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Adresse Stockholm
20:55 Komiprisen 2016
22:25 Lindmo
23:25 Kveldsnytt
23:40 Helt katastrofe
00:05 Nattkino: Shanghai

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:05 X Factor UK
13:30 X Factor UK
14:30 Jaget
15:30 Robinsonekspedisjonen
17:00 Idol
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Sara & Selma
20:00 Alt er lov
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Adele - Live in New York City
23:15 Film:  The Love Punch

08:20 Alt for Norge
09:30 Top 20 Funniest
10:20 Friends
10:50 Friends
11:20 Friends
11:50 Friends
12:15 Friends
12:45 Two and a Half Men
13:15 Two and a Half Men
13:40 Two and a Half Men
14:10 Two and a Half Men
14:35 Two and a Half Men
15:00 Killer karaoke
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 4-stjerners middag
19:00 4-stjerners middag
20:00 71° nord - Norges tøffeste 
kjendis
21:30 Pirates of the Caribbean: At 
World’s End
00:30 Quantico

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Ladies of London
13:00 Ladies of London
14:00 Ladies of London
15:00 Ladies of London
16:00 Ladies of London
17:00 Real Housewives of Beverly Hills
18:00 Real Housewives of Beverly Hills
19:00 The Grinder
19:30 American Girl: Saige Paints the 
Sky
21:30 Du, meg og Dupree
23:30 Juno

Tips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut 
med full tank. Det er ob-
ligatorisk depositum for 
dette. Tidligere har det 
ikke vært refunderbart, 
nytt av sesongen er at 
bensindepositum kan refunderes, 
helt eller delvis.  Man betaler for 
bensin når man henter. Den kan 
leveres med full tank og da blir 
beløpet refundert mot et gebyr på 
25€ som skal dekke leverandørens 
kostnader med å administrere 
ordningen.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Cádiz

Utskjelt restaurering vinner pris
Restaureringen av middelalderborgen Castillo de Matrera i Cádiz 
(Andalucía) er tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Architizer A+.

Prisen som deles ut 
i New York i mai 
er gitt i kategori-

en for bevaring. Borgen 
fikk i 2015 en moderne 
oppusning der de gamle 
ruinene ble tatt fra hver-
andre og satt sammen i 
en ny modell som skal 
symbolisere konstruk-
sjonens opprinnelige 
form. Arbeidet ble 
sterkt kritisert av span-
ske eksperter i fortids-
minneforeningen His-
pania Nostra og ble i 
internasjonal presse 

omtalt som tidenes ver-
ste restaurering.

Restaureringen av 
Matrera-borgen i Vil-
lamartín i Cádiz-pro-
vinsen ble tegnet av den 
spanske arkitekten Car-
los Quevedo. Prosjektet 
ble godkjent av regi-
onsmyndighetene i An-
dalucía.

Quevedo har hele tiden 
forsvart arbeidet. Prisen 
han nå er tildelt (Archi-
tizer A+ Awards 2016 

for bevaring) oppfattes 
som en støtte til pro-
sjektet og en oppreis-
ning etter den harde 
omtalen.

Castillo de Matrera er 
fra 800-tallet og står på 
Spanias offisielle kul-
turarvliste.

bygg i la nucía fikk 
pris
En annen av årets vin-
nere i Architizer A+ var 
det nye administra-

sjonsbygget til urbani-
sasjonen Bello Hori-
zonte i La Nucía nord 
på Costa Blanca. Byg-
get får prisen i katego-
rien for offentlige bygg 
(Government & Muni-
cipal Buildings). Arbei-
det har tidligere fått 
anerkjennelse av det 
digitale arkitekturtids-
skriftet Knstrct New 
York som plasserte byg-
get på kortliste for 
«Verdens beste bygg 
2014».



www.SpaniaPosten.es  23. APRIL 2016  UTGAVE 09 2016 27

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
10:55 The Ellen DeGeneres Show
11:50 Hageliv
12:20 Superoppusserne
13:20 Superoppusserne
14:20 Superoppusserne
15:20 Superoppusserne
16:15 Hellstrøm rydder opp
17:15 Rio
19:00 Boligjakten
20:00 Luksusfellen
21:00 Captain Phillips
23:30 The Blacklist
00:30 Odyssey

09:00 Livets mirakler
09:50 Antikkduellen
10:20 Tidsbonanza
11:00 Berlinfilharmonikerne på Røros
13:00 Mads Refslund - Norden i New 
York
13:22 Lenket
14:20 Komiprisen 2016
15:50 Naturligvis
16:30 Solgt!
17:00 Adresse Stockholm
18:00 Hygge i hagen
18:30 Newton
19:00 Søndagsrevyen
19:30 Sportsrevyen
19:55 Havets helter
20:55 Norges tøffeste
21:35 Berlinfilharmonikerne på Røros
22:15 Mr. Selfridge
23:00 Kveldsnytt
23:20 Trygdekontoret
00:00 Komiprisen 2016

09:35 Biler: 
Bills store eventyr
10:15 Prinsessen og frosken
11:50 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 Friends
14:15 Two and a Half Men
14:45 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Mitt kjøkken ruler
17:30 Mitt kjøkken ruler
18:30 Mitt kjøkken ruler
19:30 Mitt kjøkken ruler
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:30 Rizzoli og Isles
00:25 Castle

SØNDAG 01.05

MANDAG 02.04

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:52 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: 
Julestjernen og platinareven
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Legenden Wallraff
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Bygg ditt drømmehus
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Det store symesterskapet
20:45 
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Jeg mot meg
22:00 Nytt liv i East End
23:00 Kveldsnytt
23:15 Miss Marple: Mord i pre-
stegården
00:49 Film: Blitz

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Alle tiders måltid
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 En kveld hos Kloppen
22:45 Det tredje øyet
23:45 Dicte
00:40 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 Sinnasnekker’n
13:25 Typisk deg med Petter 
Schjerven
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Mann (44)
23:00 CSI
00:00 Castle
00:55 Special Victims Unit

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New 
York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Hele Norge baker
19:30 Superoppusserne
20:30 Life in Pieces
21:00 Life in Pieces
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
11:55 Norske talenter
12:50 Norske talenter
13:45 Alt er lov
14:45 Film:  Harry Potter og 
Føniksordenen
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mr. Bean
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det tredje øyet
22:45 Johan Falk: Alle rans mor
23:45 Johan Falk: Alle rans mor
00:50 God kveld Norge

www.nordichd.tv

GÅ IKKE GLIPP 
AV NOE PÅ TV!

Se dine favoritt program-
mer - når du ønsker! 

Endelig, en TV-boks som 
fungerer slik du er vant til 
hjemme. Vi har 14 dagers 

opptak av alle programmer 
- så du velger når du ønsker 

å se på. Ingen opptak 
nødvendig. Vi har allerede 

gjort dette for deg! Spol 
over reklamer hvis du 
ønsker. Pause når du 

trenger. Gå ikke glipp av 
noe.

www.nordichd.tv

SE PÅ TV I 
HD KVALITET
Takket være vår 

hemmelige nano-kom-
presjons teknologi kan 
du se på HDTV med 
bare 1Mb/s internett 
linje. Spesial laget for 

deg. Kom innom å prøv 
vår tjeneste GRATIS i 7 

dager uten forpliktelser!

www.nordichd.tv

PRØV FØR 
DU KJØPER

NORDICHD.TV tilbyr de 
beste Skandinaviske tv 
kanalene i HD kvalitet.

Ta kontakt og du kan få 
låne TT-Boksen gratis i 7 
dager. Ingen forpliktels-

er! Det eneste du 
trenger er en stabil 

internett linje.

www.nordichd.tv

DET STØRSTE 
UTVALGET 

AV HD KANALER.
NORDICHD.TV tilbyr det 

største utvalget av 
Skandinaviske kanaler i 

HD kvalitet.
Fremdeles usikker? Kom 
innom å prøv det selv 

GRATIS i 7 dager. Ingen 
forpliktelser!

SpaniaJournalen har publisert artikler og reportasjer for 
og om Spania-nordmenn siden 1987. 

Nå har vi laget det beste online-magasinet om Spania 
med et stort arkiv interessante og inspirerende artikler.

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

Verdensrekord med 
spansk arkitekt

Entreprenørfirmaet Emaar 
Properties fra De forente 
arabiske emirater skal 

stå for byggingen. Dersom alt 
går etter planen vil konstruk-
sjonen bli høyere enn det nåvæ-
rende høyeste huset i samme by 

skyskraperen Burj Khalifa på 
829 meter. Bygget skal stå fer-
dig til Dubais World Expo i 
2020 og har en prislapp på 900 
millioner euro.

Den kjente og kontroversielle spanske arkitekten 
Santiago Calatrava skal tegne verdens høyeste hus i 
Dubai.

illuStraSjon: Emaar Properties 2016
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New 
York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hele Norge baker - master-
class
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:55 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: Spray-
boksens historie
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Andersen-museet i Roma
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 
18:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Ut i naturen - Hornøya
20:25 Det gode bondeliv
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Program ikke fastsatt
22:30 Program ikke fastsatt
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Tidsbonanza
00:25 Mercy

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 The Big Bang Theory
22:00 The Big Bang Theory
22:25 Mann (44)
23:55 CSI
00:50 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Best av de beste
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 En kveld hos Kloppen
00:40 The Good Wife

TIRSDAG 03.05

ONSDAG 20.04

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Jaget
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid 
med Else
22:15 Meglerne
22:45 Alle tiders måltid
23:45 The Escape Artist - Siste 
00:55 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Brille
22:30 CSI: Cyber
23:30 CSI
00:25 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

08:55 30 svar
09:00 NRK nyheter
09:10 Ut i naturen - Hornøya
09:50 NRK nyheter
10:00 Muntlig spørretime
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Team Ingebrigtsen
14:50 Berulfsens historiske perler: Se Napoli 
og dø
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Prinsessen som 
knyttet bånd
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Hva feiler det deg?
20:25 Solgt!
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 På bortebane: Arrangert ekteskap
22:15 Veien til Ullevaal
22:55 Vikinglotto
23:05 Kveldsnytt
23:20 Stereo - Dagfinn Lyngbø
00:35 Norges tøffeste

Det viser en studie om 
eiendomsmarkedet i 
Spania for første 

halvdel av 2016 fra BBVA 
Research som ble publisert i 
går.

Nesten halvparten av øknin-
gen i boligsalget på Kanari-
øyene var det utlendinger 
som sto for. Kun på Balea-
rene og i Murcia hadde ut-
lendinger større betydning 
for salget.

Boligprisene på Kanariøye-
ne steg med 3,6 prosent i 
fjor, ifølge BBVA Research.
Alle spanske regioner unn-
tatt Castilla-La Mancha had-
de vekst i boligsalget fra 

2014 til 2015, viser rappor-
ten, og første kvartal av 2016 
fortsatte den positive utvik-
lingen. Utsiktene er også 
gode for årets andre kvartal, 
ifølge rapporten.

Kanariøyene er en av ni 
spanske regioner hvor antal-
let nye boliger økte i 2015. 
I Spania totalt økte boligsla-
get med 8,6 prosent i fjor.
Salgs- og prisutviklingen i 
Spania kommer ifølge 
BBVA Research som følge 
av bedre tilgang på boliglån, 
større etterspørsel, lysere 
økonomiske utsikter og en et 
redusert overskudd av nye 
boliger på markedet.

Utlendinger sto for halvparten 
av veksten i boligsalget

Den Norske Bokhandelen
ved kirkeplassen i Alfaz del Pi

Man-Lør 10-14, Tlf 965 889 880
norskebokhandelen@gmail.com

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser ● Filmer 
Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...

Kanariøyene er en av de tre spanske regionene 
hvor utenlandske kjøpere hadde størst betydning 
for veksten i boligsalget i 2015.

VeLkOMMen tiL hyggeLig 
hAndeL hOs LA FruteriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OsCAr esPLA 9, LOkAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Kanariøyene

Mallorca

Flere flyseter til Spania

Ruteøkningen til Palma 
starter fra og med 1. juni. 
Norwegians kapasitet 

øker med 20 prosent i forhold til 
samme periode i fjor. Økningen 
innebærer blant annet daglige 
turer mellom Oslo og Palma i 
sommermånedene.
 
– Spania er et viktig og raskt 
voksende marked for Norwegi-
an. Palma er et populært reise-
mål, og vi ser frem til å kunne 
tilby enda flere avganger å velge 

mellom, slik at de reisende får 
større fleksibilitet, ikke minst i 
sommerhalvåret, sier kommersi-
ell direktør i Norwegian Thomas 
Ramdahl

Flyselskapet har i dag 13 span-
ske destinasjoner på rutekartet: 
Palma de Mallorca, Alicante, 
Barcelona, Madrid, Malaga, 
Gran Canaria, Tenerife, Lanza-
rote, Fuerteventura, Bilbao, 
Murcia, Menorca og Ibiza.

Etter sterk vekst i Spania og betydelig økning i etterspørselen, 
øker Norwegian antallet ruter mellom Palma (Mallorca) og Oslo, 
København, Stockholm og Gøteborg.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

08:15 Piker, vin og stang
08:55 Hva feiler det deg?
09:35 Vi som strikket landet
10:25 Jessica Fletcher
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 Jentene fra Dagenham
13:50 Havets helter
14:50 Stereo - Dagfinn Lyngbø
16:05 Junior
17:50 Solgt!
18:20 Livet på Setesdalsbanen
19:00 Dagsrevyen
19:30 Sannheten om kalorier
20:30 Film: Les Miserables
23:00 Kveldsnytt
23:15 I Larsens leilighet: Henriette Steen-
strup
23:45 Claridges åpner dørene
00:40 Hva feiler det deg?

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Mitt kjøkken ruler
21:30 Castle
22:30 Brille

10:10 Film:  Flicka 2
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Kroppen din
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Ramm og Tørnquist red-
der Norge 
22:45 Blindspot
23:40 King & Maxwell
00:40 Criminal Minds

TORSDAG 05.05

FREDAG 22.04

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:53 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Berulfsens historiske perler: Fra Tertit 
til TGV
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Der Europa ble 
født på ny
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Freden på Otrøya
18:00 Friidrett: Diamond League fra Doha
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 Beat for Beat
20:55 Tidsbonanza
21:34 Hinterland
23:05 Kveldsnytt
23:20 Bankerott
00:10 The Who - The Kids Are Alright

10:00 God morgen 
Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:00 Kroppen din
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Kirstie
17:30 En bit av Norge
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Ramm og Tørnquist red-
der Norge 
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Idol
22:15 Senkveld med Thomas 
og Harald
23:20 Det er lov å være blid 
med Else
23:50 Eurojackpot 
00:05 Meglerne
00:35 Maniac

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - 
oppdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Mitt kjøkken ruler
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:15 The Big Bang Theory
18:40 The Big Bang Theory
19:05 Dr. Ken
19:35 The Big Bang Theory
20:00 The Big Bang Theory
20:30 Brille
21:30 Mann (44)
23:00 The Graham Norton Show
00:00 CSI
00:55 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 Gordon Ramsay rydder opp
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 How I Met Your Mother
18:00 Boligjakten
19:00 Life in Pieces
19:30 Life in Pieces
20:00 Hele Norge baker - masterclass
21:00 X-Men: First Class
23:20 That Awkward Moment

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- alfaz del pi
- albir - altea (Montanahud/bello Horizonte)

- urb. balcones
- urb. la Marina (loS MontESinoS)

- alBir
- la zenia
- Gran alaCant
- alfaz del pi

- Cabo roig
- pilar de la Hordada, 
  Mil palmeras

- alfaz del pi

-urb. Dona pepa (rojales)
-urb. Quesada (rojales)

SupermercadosSuperbrico
- las Mimosas

- torrEviEja - torrEviEja

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  

Ordføreren i Granada arrestert

Partido Populars ordfø-
rer i Granada, José 
Torres Hurtado, er ar-

restert mistenkt for korrup-
sjon. Saken gjelder utbyg-
ging i kommunen der en 
entreprenør under uklare 
omstendigheter fikk klarsig-
nal til å bygge et diskotek på 

en tomt som var forbeholdt 
en offentlig park. Etterfors-
kningen av saken (kjent som 
Caso Serrallo) skal ha pågått 
i over et år. Også byråden for 
urbanisme Isabel Nieto og 
flere forretningsfolk og en-
treprenører er arrestert, skri-
ver avisen El Mundo.

Granada

orDFØrErEn i GranaDa: José Torres Hurtado (PP)

Tenerife

Antallet døde i Tenerife-
ulykken er steget til syv. 
Bygget som falt sammen 

lå i turistområdet Los Cristianos 
i Arona og skal ha vært en bolig-

blokk på fem etasjer der det 
bodde til sammen 28 personer. 
Ulykken skjedde om morgenen 
torsdag 14. april.

Tenerife-ulykken: Syv omkomne
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09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Untying the knot
12:30 Untying the knot
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Million Dollar Listing New York
15:00 Million Dollar Listing New York
16:00 Million Dollar Listing New York
17:00 Real Housewives of Beverly Hills
18:00 Real Housewives of Beverly Hills
18:55 The Grinder
19:25 The Grinder
19:50 Big Daddy
21:30 Battleship
23:55 Couples Retreat

08:50 Alene over Nordsjøen
09:30 Hagekampen
10:30 Antikkduellen
11:00 EM roing
12:00 Det gode bondeliv
12:30 Mesternes mester
13:30 Solgt!
14:00 På bortebane: Arrangert ekteskap
14:40 Hva feiler det deg?
15:20 Norge Rundt
15:45 Beat for Beat
16:45 Toppserien: Kolbotn - Trondheims-
Ørn
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Adresse Stockholm
20:55 Norges tøffeste
21:35 Lindmo
22:35 Agnete, stjerna fra Nesseby
23:15 Kveldsnytt
23:30 Helt katastrofe
23:55 Nattkino: The Raven

08:45 Top 20 Funniest
09:30 Friends
09:55 Friends
10:20 Friends
10:45 Friends
11:15 Friends
11:45 Two and a Half Men
12:15 Two and a Half Men
12:40 Two and a Half Men
13:10 Two and a Half Men
13:35 Two and a Half Men
14:00 Killer karaoke
15:00 4-stjerners middag
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 4-stjerners middag
19:00 National Treasure
21:30 Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides
00:00 Quantico
00:55 Hånden som rører vuggen

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:00 Norske talenter
14:00 What Went Down
14:30 Jaget
15:30 Robinsonekspedisjonen
17:00 Idol
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Sara & Selma
20:00 Alt er lov
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film:  Gravity
00:10 Senkveld med Thomas og 
Harald08:25 Mot i brøstet

LØRDAG 07.05

SØNDAG 08.05

08:15 Alt for Norge
09:30 American Music Awards 2015
11:50 Friends
12:20 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 Friends
14:10 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Mitt kjøkken ruler
17:30 Mitt kjøkken ruler
18:30 Mitt kjøkken ruler
19:30 Mitt kjøkken ruler
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:30 Rizzoli og Isles
00:25 Castle

09:00 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres 
Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Hageliv
12:30 Hageliv
13:00 Superoppusserne
14:05 Superoppusserne
15:10 Superoppusserne
16:10 Superoppusserne
17:10 Hellstrøm rydder opp
18:10 Luksusfellen Sverige
19:10 Leap Year
21:00 Friends with Benefits
23:00 The Blacklist
23:55 Odyssey
00:50 Sex og singelliv

09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:30 Alt er lov
14:30 Film:  Harry Potter og 
halvblodsprinsen
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mr. Bean
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det tredje øyet - Siste 
episode!
22:45 Johan Falk: Organizatsjia 
Karayan
23:45 Johan Falk: Organizatsjia 
Karayan 
00:50 God kveld Norge

09:00 Duftens historie
09:30 Det søte sommerliv
10:00 VM rallycross
12:00 EM roing
14:30 Program ikke fastsatt
15:00 Norges tøffeste
15:40 Ut i naturen - Hornøya
16:20 Adresse Stockholm
17:20 Tidsbonanza
18:00 Hygge i hagen
18:30 Newton
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Sportsrevyen
20:05 David Attenboroughs drømmereise
20:55 Program ikke fastsatt
21:40 Mr. Selfridge
22:30 Tenåring og fange
23:00 Kveldsnytt
23:20 Christine live
00:20 Beat for Beat

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Fiat 500

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiesta

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

€86
pr uke

Ford Focus

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Besøk fra Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

Beste på kundeservice!
Vi hjelper deg på norsk, før du leier, 
mens du leier og etterpå.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

€55
pr uke

€51
pr uke

€55
pr uke

€86
pr uke

€51
pr uke

€98
pr uke

Ford Focus Cmax

Ford Focus

Ford Fiesta

Fiat 500

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Skandinavisk kundeservice

I SPANIA
2001-2015

15årRESERVER PÅ VÅR 
WEBSIDE I DAG!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil 
ut med full tank. Det er 
obligatorisk depositum 
for dette. Tidligere har 
det ikke vært refunder-
bart, nytt av sesongen er 
at bensindepositum kan 
refunderes, helt eller delvis.  Man 
betaler for bensin når man henter. 
Den kan leveres med full tank 
og da blir beløpet refundert mot 
et gebyr på 25€ som skal dekke 
leverandørens kostnader med å 
administrere ordningen.

71€LEIEBIL I 
FIRE UKER 

KUN

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i Spania

Depositum på leiebilen
Det er nå er 
høyere de-
positum enn 
tidligere. 
For de fleste 
biltyper er beløpet 950 Euro. Alle 
nødvendige forsikringer er alltid 
inkludert ved leie gjennom Spania-
Guiden. Men om man tegner ekstra 
slipper man depositum. Forskjellen 
på standard eller utvidet forsikring 
er stort sett størrelsen på egenan-
del ved eventuell skade.

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato. Se vår webside for detaljer 

og reservering.
Husk at du enkelt kan endre 
din bestilling online helt frem 
til hentedato.

Leiebil til lavpris
218€LEIEBIL I 

28 DAGER
KUN
*Tilbudet gjelder ikke for leieperioder utover 28. dager.

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER
PRISRAS  !!!

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I OKTOBER
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I 
OKTOBER

SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

3
9

6

SUDOKO Enkel SUDOKO Medium SUDOKO Vanskelig

Costa del Sol

Et helikopter som 
tilhører Kystvak-
ten slo alarm da 

det oppdaget den første 
flyktningebåten 33 nau-
tiske mil sør for Malaga.

Man var i stand til å red-
de alle og bringe dem til 
Malaga havn, hvor de ble 
tatt i forvaring av Røde 
Kors. Det var tre gravide 
kvinner og flere mindreå-
rige blant passasjerene.

Ingen ble rapportert å 

være alvorlig skadet, 
men to ble fraktet til sy-
kehus for behandling. 
Siden januar har 163 
flyktninger kommet til 
Malaga by.

Mindre enn en dag se-
nere ble det oppdaget en 
annen liten båt 15 nau-
tiske mil utenfor Mar-
bella. Den ble slept til 
fiskehavnen i La Baja-
dilla, og alle om bord ble 
rapportert å være i god 
behold.

Flyktningbåter kom  
til Costa del Sol

Siden januar har det ankommet 
163 flyktninger til Malaga by. 
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Lesernes blinkskudd
Har du tatt ett foto i spania som du synes er 

spesielt morsomt eller flott? 

send det til oss  på red@spaniaposten.es
kanskje vanker det en liten premie også!

En av vårE DyKtiGE FotoGraFEr Har tatt 
MED SEG DiSSE bilDEnE Fra valEnCia.

plaza reina: Droninningens plass ligger omtrent midt i byen. Bak kategdralen begynner “Barrio del Carmen”, en labyrint av trange gater, barer og små restauranter.

“Damen” med den karakteristiske hodepryden er laget av tomme glassflasker.

Fontene på Plaza 
Ayuntamiento, eller 
rådhusplassen som 
vi sier på norsk.

Valencia sentrum 
er full av vakker 
arkitektur. Dette 
er “Banco de Va-
lencia”.

Jerusalem er en noe 
sliten bydel bak togstas-
jonen. Men spennende 
er den, full av asiatiske 
restauranter og butikker, 
i hovedsak fra kina. Per-
fekt for en god og billig 
lunch.
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Din bolig i Spania

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)   *Merk: Alle priser er ex skjøteomk., dok. avg., register, notarius og 10% ITP på brukte boliger og 10% Mva på nye boliger. Totale omk. kommer på ca 13 -14%

LNDINBOLIG. Mirador de los Altos 205
Calle Londres 8, inngang C/Panticosa, 03189 • Orihuela Costa (Alicante)
Åpningstider: man.-tor. 09:00-17:00 - fred. 09:00-15:00

Tel. +34 966 701 233 / Tel. +34 609 407 567 • e-mail: info@dinbolig.com • www.dinbolig.com


