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I Valencia er høydepunktet 
«vår-rengjøringen», Fallas 
som feires i mars. I Alicante 

by er årets høydepunkt Hogue-
ras, deres egen versjon av Sankt 
Hans. Årets fiesta går av stabelen 
fra 18 til 24 juni. 

Hoguera betyr enkelt og greit bål 
på spansk og i slutten av juni fei-
res denne festen over hele Spa-
nia. Kjent over hele Spania er 

Hogueras i Alicante hvor dette er 
byens viktigste og største festi-
val. Enorme figurer i tre og 
pappmasje pryder byens torg og 
gater og i Alicantes ”Plaza de 
Toros” arrangeres det fortsatt ty-
refekting i tilknytning til feirin-
gen som også markerer både 
midtsommer, helgenene Johan-
nes døperen og katolikkenes 
kamp mot undertrykkelse i Eng-
land på 1600-tallet.

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Promote your 
business here!

693 812 051
rene@spaniaposten.es

*Price for modul 1 printed inside our newspaper.

SpaniaPosten

From only 120€ month

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

Norsk advokat  Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging

Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser

Separasjon og skilsmisse

Telefon: +34 965 887 765    Mobil: +34 685 412 635    Fax: +34 965 889 909

E-post: info@scanlaw.no    Web: www.scanlaw.no

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

Las Hogueras i Alicante

Juni - fiesta i Altea

Tirsdag kveld ble det be-
stemt at Rygge Sivile 
Lufthavn legges ned.

– Styret i Rygge Sivile Lufthavn 
har i dag konkludert med at det 
ikke er grunnlag for videre drift 
etter første november med sivil 

lufttrafikk. Det er basert på fly-
passasjeravgiften, den gjør at vi 
ikke er konkurransedyktige. Da 
mister vi to tredjedeler av volu-
met vårt. Det er et antydet volum 
som Ryanair vil bekrefte i neste 
uke, sier Tandberg til NRK.

Juni betyr fiesta i Altea. By-
delen Bellaguarda har sin 
feiring. Cap Blanc, som 

grenser inn til Albir har en av de 
største feiringene 9. - 17. juni 
med stor konsert 11. og 12. juni.

Rygge flyplass legges ned

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!

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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Reagerer på politivold i Barcelonaopptøyer

Politiet i Barcelona får kritikk for håndteringen av konflikten i bydelen Gràcia. 

Madrid

Til sammen rundt et hun-
dretalls personer er så 
langt skadet i konfronta-

sjonene som har pågått siden en 
gruppe husokkupanter 23. mai 
ble kastet ut av et gammelt bank-
lokale i Travessera de Gràcia.  
Etter det har det vært daglige 
konfrontasjoner mellom politi og 
demonstranter, med politiheli-
kopter svevende over byen, 
knuste butikkvinduer, veltede 
biler og brennende containere.

Okkupantene har siden 2011 
holdt til i det aktuelle bygget i 
gaten Travessera de Gràcia, der 

de blant annet skal ha drevet et 
kulturveksted. For å beholde fred 
i byen betalte Barceolans forrige 
ordfører Xavier Trias (CDC) 
husleie for okkupnatene til eier-
en av bygget. Det har ikke den 
nye ordføreren Ada Colau (Bar-
celona en Comú) ønsket å fort-
sette med. Huseieren gikk der-
med rettens vei for å få 
ungdommene kastet ut. Colau 
skal ha tilbudt seg å hjelpe ok-
kupantene å finne alternative lo-
kaler slik at de kulturelle aktivi-
tetene kan fortsette. Det har 
forløpig ikke vært forløsende for 
situasjonen

I en uttalelse fra nabolagsfore-
ningen Federación de Asociacio-
nes Vecinales de Barcelona 
(FAVB) heter det at politiets 
voldsbruk ikke står i forhold til 
situasjonen og at byens innbyg-
gere ikke fortjener et slikt politi.

FAVB reagerer på voldsbruken i 
Gràcia, både den som kommer 
fra demonstrantene og den som 
kommer fra politiet. Det påpekes 
at den mest aggressive oppførse-
len blant de som protesterer 
kommer fra folk som ikke bor i 
bydelen.

Lørdag og søndag 28. mai og 29. 
mai kom det til nye sammenstøt. 
I en uttallelse gjengitt i avisen El 
País blir det meldt om politi som 
slår med køller selv om demon-
strantene ikke gjør motstand. 
Politiet skal også ha skutt med 
gummikuler.

Byens ordfører Ada Colau har 
gått ut og oppfordret det katalan-
ske politiet Mossos d´Esquadra 
om å vise måtehold i aksjonene. 
Til nå er rundt hundre personer 
skadet og flere er arrestert.
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Tirsdag kveld ble det be-
stemt at Rygge Sivile 
Lufthavn legges ned, dette 

melder NRK.

– Styret i Rygge Sivile Lufthavn 
har i dag konkludert med at det 
ikke er grunnlag for videre drift 
etter første november med sivil 
lufttrafikk. Det er basert på fly-
passasjeravgiften, den gjør at vi 

ikke er konkurransedyktige. Da 
mister vi to tredjedeler av volu-
met vårt. Det er et antydet volum 
som Ryanair vil bekrefte i neste 
uke, sier Tandberg til NRK.

Hans-Jørgen Elnæs, kommuni-
kasjonsrådgiver for Ryan Air, vil 
ikke kommentere nedleggelsen.

– Vi har ingen kommentarer til 

dette. Vi har synliggjort vårt 
standpunkt overfor media i Nor-
ge tidligere, og utover det har vi 
ingenting å tilføye, sier Hans-
Jørgen Elnæs, kommunikasjons-
rådgiver i Ryanair til NRK.

Statsminister Erna Solberg sier 
til NRK at de ikke vil la seg pres-
se av Ryanair.

Hver femte spanjol fattigdomstruetRygge flyplass legges ned

nedleggelse: Ryanair har ingen kommerntar til nedleggelsen.

Østfoldingene må fra høsten av ta turen til Spania via Gardermoen. 

Det skriver en av landets 
ledende aviser El País. 
Etter snart tre år med 

økonomisk vekst går utviklingen 
riktig vei, men fremgangen har 
ikke vært alle til del.

Gjennomsnittsinntekten for en 
husstand i 2014 var på litt over 

26.000 euro i året, ca. 243.000 
norske kroner. I følge beregnin-
ger fra det spanske statistikkby-
rået INE er tallene noen desima-
ler bedre enn i 2013. Likevel står 
fremdeles over 22 prosent av 
spanjolene i fare for å havne un-
der fattigdomsgrensen. Det vil si 
omtrent hver femte innbygger.

Konsekvensene av finanskrisen i 2008 og flere år med 
nedgangstider er fremdeles svært synlige i Spania.
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NORSKE TV-KANALER

DANSKE TV-KANALER

SVENSKA TV-KANALER
NYTT 
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Nye pakker fra 1 - 12 måneder
Prisreduksjon på inntil 23,00 EUR pr. måned
Ingen forpliktelser - du kan også leie.
Nye funksjoner, bl.a. 7 dagers opptak automa-
tisk i boksen. Ikke gå glipp av noe - se når det 
passer deg!
Se TV i full HD med bare 1 Mb/s internett-linje 
(takket være vår nano-kompresjons teknologi).
Flere norske, svenske og danske kanaler. I 
tillegg får du alle dine favoritt radio-kanaler.
Vi tilbyr også høyhastighets bredbånd internett.

PRØV OSS
GRATIS

prøv
kjøper

før  du 
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

Du finner mere info på www.nordichd.tv
eller ring oss på +34 618 483 651

I 7 DAGER

Madrid

Partido Popular har fått ti dager på seg til å betale 1.2 millioner Euro.

PP må betale milliongaranti
Madrid

PP brukte 1,5 millioner på værstasjon

Partido Populars tidligere kommuneledelse i Madrid 
brukte 1,5 millioner euro på vedlikehold av en 
enkeltstående meteorologisk målestasjon.

Pengene skulle egentlig ha 
gått til et nettverk av til-
svarende værstasjoner 

over hele hovedstaden. Så langt 
er det imidlertid bare satt opp én 
enhet, en modell som beskrives 
som svært enkel med en kostnad 
på rundt 700 euro. Dagens kom-

muneledelse Ahora Madrid stil-
ler seg undrende til pengebruken 
som skjedde i en periode med 
nedgangstider og anstrengt kom-
muneøkonomi. De offentlige 
midlene ble budsjettert og brukt 
i årene 2007 til 2015.

Pengene er knyttet til «Bar-
cenas-saken» hvor partiet 
har mottatt millioner fra 

utbyggere og betalt pengene vi-
dere til sine politikere via konti i 
Sveits.

Dommer José de La Mata holder 
partiet ansvarlig. Partiets utbyg-
ging av deres hovedkvarter i Ma-
drid, i 2008, skal også ha blitt 
betalt «svart» av penger som var 
kommet inn via det korrupte 
nettverket.

Garantien på 1.2 millioner skulle 
i utgangspunktet bli betalt inn av 
de enkelte tiltalte. Men ettersom 
partiets tidligere kasserer Luis 
Bárcenas og hans partikollega 
Álvaro Lapuerta erklærte seg in-
solvente har dommeren pålagt 
regjeringspartiet til å sette opp 
hele beløpet.

PPs visegeneralsekretær Andrea 
Levy kommenterte at garantien 
er en ærklæring om skyld. Han 
sier partiet vil betale men insis-
terer på at PP ikke har noe med 

det mistenkte skattejusket å gjø-
re.

Også Spanias statsminister Ma-
riano Rajoy (PP) er blant de som 
måndlig skal ha mottatt faste 
pengebeløp i kontanter. Kasserer 
Bárcenas hadde oppgaven med å 
holde orden på betalingene og 
var jevnlig i Sveits for å hente 
kontanter han hver måned delte 
ut til PP politikerne. Boken han 
brukte for å holde orden på beta-
lingene er et av de sentrale bevis 
i saken.
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Madrid

Spanjoler blant de mest flyktningvennlige
Spanjoler er blant de 
mest flyktningvennlige i 
verden. Det viser en ny 
undersøkelse fra Amnesty 
International.

AF AQ TORREVIEJA PRENSA Spaniaposten.pdf   1   11/05/16   10:00

Av de spurte svarer hele 
97 prosent at de ville tatt 
imot trengende til lan-

det, mens 18 prosent sier seg vil-
lige til å åpne egne hjem. Basert 
på ulike spørsmål havner Spania 
som nummer seks på organisa-
sjonens indeks. Bare Kina, Tysk-
land, Storbritannia, Canada og 
Australia får en høyere plasse-
ring.

Solidaritet ser ut til å være stikk-
ordet også for det store flertallet 
av folket i resten av verden. Av 
de mer enn 27.000 spurte svarer 
80 prosent at de ville tatt imot 
flyktninger. I tillegg avslører un-
dersøkelsen et misforhold mel-
lom flyktningpolitikken hos det 
enkelte lands regjering og hva 
innbyggerne i landet ønsker. Den 
minst flyktningvennlige nasjo-
nen i verden er i følge undersø-
kelsen Russland.

ÅPninGsFesT
17. juni

ny sTørre buTiKK i ALTeA
mer møbLer oG LiVssTiL

bAre 50 meTer FrA den GAmLe buTiKKen

dobbLe PoenG   mAT & driKKe    sTor sTemninG

sALG i VÅr GAmLe buTiKK - en mÅned TiL 16.juLi
dAGLiG FrA 11.00 - 14.00

jo TidLiGere du er uTe - jo sTørre er uTVALGeTAvenida  jaime1, 9 - ALTeA   |   www.bghome.es   |   tel. 966  883  713

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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Bolig

Bolig

Ber bankene om gjennomsiktighet

Spanskekongen Felipe VI ber banker i Spania og resten av verden om større gjennomsiktighet.
Storbanken CaixaBank gjennomfører det største enkelt-
stående salget av hotelleiendommer noensinne i Spania. 

CaixaBank selger 144 hoteller

Flere satser på eiendom
Etter flere år med nedgang 

er kjøp og salg av eien-
dom i Spania igjen blitt et 

attraktivt marked. Stadig nye fir-
maer etablerer seg i en sektor der 
hele 70 prosent av aktørene for-
svant som følge av krisen. På sitt 
høyeste hadde Spania over førti 
aktive meglerkjeder og mer enn 
4.400 eiendomskontorer rundt 
omkring i landet. I årene 2006 til 
2008 før boligboblen sprakk ble 
det omsatt for mer enn én milli-
ard euro. I tillegg til nye firmaer 
er den private forbrukeren også 

tilbake på markedet med kjøp av 
eiendom til utleie, skriver avisen 
El País.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

... the broadcast company in Spain

sistemas
digitales

Partida Cap. Blanch, 70 (Ctr. Alicante-Valencia km 155) - 03590 Altea (Alicante) - Tel.: 619 227 845 -  www.eurotelesistemas.com

Installasjon nå kun € 99,-
€ 290,-€ 290,-

til 30.06.2014til 30.06.2014

de beste prisene

Nyåpning i Altea

sistemas
digitales

Partida Cap. Blanch, 70 (Ctr. Alicante-Valencia km 155) - 03590 Altea (Alicante) - Tel.: 619 227 845 -  www.eurotelesistemas.com

Skandinaviske kanaler fra Benidorm til Denia
Installasjon nå kun € 99,-

€ 290,-€ 290,-

til 30.06.2014til 30.06.2014

de beste prisene

Nyåpning i Altea

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

Den katalanske finansinsti-
tusjonen skal kvitte seg 
med hele 144 enheter 

rundt omkring i landet, til 
sammen verdt nærmere én mil-
liard euro. Hotellene er ervervet 
under årene med nedgangstider 
og skal selges til store internasjo-

nale hotellinvestorer som Cerbe-
rus, Apollo, Oaktree, Starwood 
og Blackstone. Salget er planlagt 
i løpet av juli og inngår i en ny 
trend hos spanske banker. I 2014 
gjorde Bankia en liknende opera-
sjon verdt 800 millioner euro, 
skriver avisen Expansión.

Økonomi

I en tale holdt på engelsk under 
konferansen til Institute of Inter-
national Finance i Madrid 24. 
mai påpekte kongen at bankenes 
primære oppgave var å tilføre 
økonomien ressurser og birda til 
økonomisk vektst. Med den 
spanske bankkrisen fra 2012 
friskt i minne ba kongen om en 
solvent og mer effektiv forvalt-

ning der styring av midler stod i 
forhold til risiko.

Det er ikke første gang den span-
ske monarken uttaler seg om 
økonomi og politikk i Spania. 
Kort tid etter sin innsettelse i 
2014 gikk han hardt ut mot kor-
rupsjon og tok selv initiativ til å 
endre reglene for mottakelse av 

gaver ved det spanske slottet. 
Han har også uttalt seg om kata-
lanernes ønske om uavhengighet 
fra Spania. I juli i fjor oppfordret 
han daværende president i Cata-
lonia om respekt for loven og for 
statlige institusjoner og mente 
dette ikke var noe som kunne 
velges bort.

TIl sAlgs: Et av hotellene CaixaBank selger, Hotel Las Águilas (Tenerife).
ArbeIder moT korrupsjon: Kong Felipe VI av Spania, her under et besøk i Mexico i 2015.
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Bolig Økonomi

Den samme tendensen gjør 
seg gjeldene også ellers 
i landet. Mens prisene 

stiger i storbyer som Madrid og 
Barcelona, ser man nedgang an-
dre steder.

Det selges stadig flere boliger i 
Spania. Beregninger fra det 
spanske statistikkbyrået Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
viste at det i mars måned i år ble 
gjort 16,8 prosent flere transa-
skjoner enn på samme tid i fjor. 
Også prisene har gått oppover, 
selv om forskjellen kan være stor 
fra sted til sted. Tall fra takse-
ringsfirmaet Tinsa fra første 
kvartal i år viste at prisene det 
siste året i gjennomsnitt hadde 
økt med 1,4 prosent.

Prissitgningen er imidlertid mo-

derat og lite tyder på at man er på 
vei mot en ny boligboble. Det 
bekreftes av de siste beregnin-
gene til eiendomsportalen Idea-
lista.com, der det fremgår at pris-
nivået for bruktboliger i april har 
gått ned med 3,6 prosent sam-
menliknet med samme måned i 
fjor. Prisnedgangen gjelder også 
når man ser på den månedlige 
utviklingen og sammenlikner 
april med mars i år (-0,8 pro-
sent).

Selv om prisene har gått ned i 
april, er de fleste enige om at 
markedet er stabilt. Samtidig er 
det til dels stor varisjon fra sted 
til sted, i både i etterspørsel og 
pris.

Variasjon gjelder også innenfor 
mindre avgrensede områder. 

Prisutviklingen på Costa Blanca 
tjener i følge avisen El País som 
eksempel på dette. Avisen refe-
rerer til tall fra takseringsfirmaet 
Tinsa fra første kvartal i år som 
viser en årlig nedgang i prisene 
på 5,4 prosent i Benidorm (gjen-
nomsnittlig kvadratmeterpris på 
1.470 euro). Til sammenlikning 
steg prisene i Torrevieja i samme 
periode med 6,6 prosent (kva-
dratmeterpris på 1.295 euro).

Den samme tendensen ser man 
også lenger syd på Solkysten 
(Málaga-provinsen). Mens Fuen-
girola hadde en prisnedgang på 
5,6 prosent (kvadratmeterpris på 
1.399 euro), steg prisene med 5,5 
prosent i Marbella (kvadratme-
terpris 1.864 euro).

Spanske boligpriser varierer Ingen prisstigning i butikkene

I følge konsumprisindeksen til 
det spanske statistikkbyrået 
Instituto Nacional de 

Estadística (INE) var varer og 
tjenester i mai i år i gjennomsnitt 
1,0 prosent billigere enn i mai 
2015. Det er den femte måneden 
på rad med reduksjon i prisene. 
Utviklingen varierer imidlertid 

fra produkt til produkt. Mens 
strøm det siste året er blitt noe 
dyrere, er prisen på forbruksva-
rer mer eller mindre uendret. 
Forrige gang man registrerte en 
generell prisoppgang var i juli 
2015 da økningen var på 0,1 pro-
sent sammenliknet med juli 
2014, skriver avisen El País.

Prisutviklingen på boliger varierer fra sted til sted på Costa Blanca. I følge en oversikt 
fra takseringsfirmaet Tinsa går prisene ned i Benidorm, mens de går opp i Torrevieja. 

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.

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

EKSKLUSIVT I ALBIR - byggeår 1995

REF XSA-2035-FC: den Mest eksklUsive 1. linje leiligHet i Hele albir. 
spektakUlær HavUtsikt (øst) og en veldig stor solrik terrasse 
Mot sør! den Har 3 soveroM og 2 bad. garasje for 2 biler og en 
bod. stor stUe koblet til innglasset terrasse Med HavUtsikt. 

3 sov  / 158M2 bolig  + 50M2 terasse €425,000

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
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Torrevieja

Hele 23 skilt og plaketter med navn på korrupsjons- og bedrageri-
dømte politikere og andre er fjernet fra offentlige bygg i Torrevieja. 

Vil ha byen fri for korrupte navn
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ALBIR-PLAYA  Av.de Albir, 15 BENIDORM  c/Gambo, 3 TORREVIEJA   c/Ramón Gallud,51

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
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...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

Tiltaket kommer etter an-
modning fra regionsadmi-
nistrasjonen i Valencia. 

Ordfører i Torrevieja, José Ma-
nuel Dolón (Los Verdes), sier til 
media at kommunen ønsker å 
følge opp det regionale kravet og 
gjøre sitt for å bedre Comunidad 
Valencianas ansikt utad.

Ordføreren Dolón påpeker at det 
er regionsparlamentet i Valencia
 som har vedtatt at skiltene skal 

bort og viser til et skriv kommu-
nen mottok i mars i år. Hele 23 
skilt og plaketter er etter det blitt 
fjernet fra offentlige bygg.

Tidligere i år ble også navnet til 
prinsesse Cristina av Spania tatt 
ned fra byens idrettshall Palacio 
de los Deportes. Prinsessen er 
tiltalt for skatteunndragelse i be-
dragerisaken mot ektemannen 
Iñaki Urdangarin.

Dolón som ble valgt til ordfører 
etter lokalvalgene i fjor under-
streker viktigheten av å ta av-
stand fra all korrupsjonen som 
pågikk under årene med Partido 
Popular ved styringen. Det betyr 
at alle skilt og plaketter med 
navn på personer eller institusjo-
ner og selskaper som har vært 
invovlert i korrupsjon vil bli fjer-
net fra offentlige bygg.

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
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Torrevieja

Bøter for å ”holde av” strandplass

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

En badegjest ved Playa del Cura i Torrevieja må betale 150 euro i bot for å ha holdt av plass ved stranden.

Å sikre seg plass om mor-
genen med håndkle, pa-
rasoll, stoler eller bord, 

uten at man skal oppholde seg 
der, er i følge lokale forskrifter 
ulovlig. Mange gjør dette tidlig 
om morgenen, for så å komme 
tilbake noen timer senere når 
stranden er full.

Torrevieja har i flere år hatt for-
bud mot denne typen «reserva-

sjon», men forbudet har til nå 
ikke endt med bøteleggelser. Den 
aktuelle saken går tilbake til sep-
tember i fjor. Mannen klagde 
deretter avgjørelsen inn for kom-
munen som nå har stadfestet bo-
ten. Vedkommende som er inn-
bygger fra Madrid heveder selv 
at han var ute på svømmetur da 
politiet kom for å bøtelegge ham, 
skriver avisen Información.

Begrunnelsen for forbud mot re-
servasjon er at alle skal ha lik 
mulighet til å få plass på stran-
den når de kommer dit - det vil si 
«førstemann til mølla» forutsatt 
at man begynner å bruke plassen 
med en gang. I tillegg skaper re-
servasjonene problemer for ryd-
demannskaper som gjør stren-
dene klare til bruk i morgentimen

IllusTrAsjon: Wikimedia Commons (Masahiro Hayata 2008).

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: 

4. juni : iT TAKes TWo   *   11. juni: Tony FrAnCis   *   18. juni : iT TAKes TWo
Treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

TAKTerrAssen er nÅ ÅPen For serVerinG

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

nå med en helt ny meny - 
“meny el Castillo”  kun 17.95€

dagens meny 12.95€ 
og selfølgelig også a la carte meny!

Vi har et valg for alle.

Vakker terrasse med fantastisk utsikt!

Gjør din reservasjon nå
965 888 205

“el Castillo” i Alfaz del Pi

bar restaurante 

El Castillo
carrer el castell 4
03580 alfaz del pi

965 888 205
elcastilloalfaz@gmail.com
www.elcastilloalfaz.com

Âpent hverdager fra 13.00 
Stengt tirsdager

dagens meny kun

€12.95
el Castillo meny

€17.95

Live musikk fredag og 

lørdag fra 14.00

spansk og engelsk dansemusikk
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Benidorm

Costa Blanca

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía
info@mar�l-smiles.com
www.mar�l-smiles.com

24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis prisoverslag og årlig sjekk

Få en gratis time
helt uten forpliktelser: 96 587 08 68 

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

En av landets ledende innen oral-kirurgi

Allmennpraktikk
Implantater og kirurgi
Usynlig regulering
Estetikk
Rotfylling
Proteser

Kosmetisk pleie
Hudpleie

Botox og �ller
Hår�erning med laser

Alt utført av lege

Fotpleie

SPESIALIST
I IMPLANTATER

NORSK
PERSONELL

Følg oss på:
facebook.com/mar�lsmiles

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

reservasjoner på tel: 966 86 50 43 - Av. Albir Albir 58 (ved siden av parkeringen)

Vi har nylig åpnet en restaurant i Albir og vil 
gjerne introdusere deg for vår meny. Foruten ulike 
sandwicher, salater og en rekke middagretter, har vi 
også deilig og komplett frokost!

Start dagen på vår vakre gårdsplass med frokost for 2:
* Kaffe eller te  *fersk appelsinjuice  *minibaguetter 
*syltetøy, smør, skinke og ost *kokt egg

Vi håper å se dere snart!  Hilsen  Laura & Richard

Isabel Martínez fra partiet 
PSOE skal som byråd for 
velferd i perioden 2009 til 

2011 har gjort livet så vanskelig 
for sin underordnende at ved-
kommende fikk angst og depre-
sjoner og ble sykmeldt i lengre 
tid. Lokalpolitikeren er også 
idømt et større erstatningskrav 
og må i tillegg betale saksom-
kostninger.

Isabel Martínez som nå er dømt 
til fengsel skal ha tatt en rekke 
beslutninger og gitt ordre som 
direkte påvirket den ansattes ar-
beidssituasjon negativt. I følge 
avisen Información gikk mob-
bingen blant annet ut på å frata 
funksjonæren arbeidsoppgaver 
som hun i grad av stillingen 
egentlig hadde ansvar for. Den 
ansatte skal også ha måttet tåle 
en lønnsreduksjon tilsvarende 

flere tusen kroner i måneden.
På bakgrunn av bevisene i saken 
anser retten det som hevet over 
tvil at hendelsen var et personlig 
angrep på den underordnede. 
Den tidligere PSOE-byråden er 
derfor idømt ett års fengsel og 
må betale en erstatning på 
35.610 euro, pluss saksomkost-
ninger. Lokalpoltikeren er ikke 
tidligere straffedømt og slipper 
derfor å sone fengselsstraffen.

Badelandet Aqualandia i 
Benidorm åpnet for se-
songen lørdag 28. mai. På 

åpningsdagen skal mer enn to 
tusen personer har kommet for å 
oppleve Europas største vanns-
kliepark. Stedet som ligger like 
utenfor sentrum av Benidorm 
kan tilby et tyvetalls forskjellige 
attraksjoner, inkludert Europas 
høyeste vannsklie Verti-go på 33 
meter. Parken holder åpnet alle 
dager hele sommeren, med se-
songavslutning i september. For 
mer informasjon gå inn på www.
aqualandia.net

Politiker idømt fengsel for mobbing

Sesongstart for Aqualandia

En tidligere byrådsrepresentant i Benidorm er idømt ett 
års fengsel for mobbing av en ansatt i kommunen.

i Alfaz del Pi

Alt i sykler • Sykkelutleie
Tilbehør • Deler • Verksted

LEI EN SYKKER, BESTILL PÅ:
www.ciclotel.com

Telefon Verksted: 96 588 82 68
Telefon Butikk: 96 588 79 92THE BIKE SHOPTHE BIKE SHOP

SYKKELBUTIKKEN

Mandag til Fredag 09:00 - 21:00
Lørdag 09:00 - 16:00 Søndag 14:00 - 18:00i Alfaz del Pi

Alt i sykler • Sykkelutleie
Tilbehør • Deler • Verksted

SYKKELBUTIKKEN

Mandag til Fredag 09:00 - 21:00
Lørdag 09:00 - 16:00 Søndag 14:00 - 18:00

Avda. Pais Valencia, nº 32 | 03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Verksted tilbud

29€

39€

Full E-Sykkel 
service:

E-Bikes:

På full service mottar
du 10% rabatt på deler
du kjøper i forbindelse

med servicen

Den Nederlandske
sykkel spesialisten 

Når du kjøper en sykkel 
hos oss, får du en gratis 
hjelm og extra lås på 
kjøpet, fem års garanti 
på rammen, 2 år for 
deler og 1 års gratis 
veihjelp i Costa Blanca.

E-sykkel spesialist, vi har mer 
enn 20 modeller på lager.

Sykkelbutikk i Alfaz del Pi 
har en pris garanti - hvis 
du fi nner et identisk vare 
billigere i en annen sykkel 
butikk i Costa Blanca, tilbyr 
Sykkelbutikken  deg en pris 
som er 12%  billigere enn 
konkurrentens butikk.

29€

39€

Full E-Sykkel 
service:

E-Bikes:

På full service mottar
du 10% rabatt på deler
du kjøper i forbindelse

med servicen

Den Nederlandske
sykkel spesialisten 

Når du kjøper en sykkel 
hos oss, får du en gratis 
hjelm og extra lås på 
kjøpet, fem års garanti 
på rammen, 2 år for 
deler og 1 års gratis 
veihjelp i Costa Blanca.

E-sykkel spesialist, vi har mer 
enn 20 modeller på lager.

Sykkelbutikk i Alfaz del Pi 
har en pris garanti - hvis 
du fi nner et identisk vare 
billigere i en annen sykkel 
butikk i Costa Blanca, tilbyr 
Sykkelbutikken  deg en pris 
som er 12%  billigere enn 
konkurrentens butikk.

Verksted tilbud

101 mm

20
5 

m
m
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ESTRELLA 
POLAR

RESTAURANTE 
& PIZZERIA

ALBIR

Restaurant & pizzeria 
med norske spesialiteter Åpent fra 13.30 til sent 

Tlf 966 866 736 
Mob 634 374 588

Besøk oss i Albirs hovedgate Av Albir 79

Forrett, hovedrett med
 kaffe eller dessert:
€12 og €15
Alltid ferske råvarer

Dagens meny

Ekte italiensk pizza bakt i steinovn, 
også takeaway.

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.

Gjenåpnet toget fra Altea til Calpe Forlatt hund bundet til tre
Altea Calpe

Benidorm

Arbeidet som har kostet 
9,2 millioner euro av re-
gionale midler skulle 

vært ferdig i mars, men måtte 
utsettes to måneder. Etter en uke 
med testing er linjen nå gjenåp-

net med vanlige rutetider fra og 
med lørdag 21. mai. Dersom alt 
går etter planen skal liknende ut-
bedringer gjøres på strekningen 
mellom Calpe og Dénia i 2017. 
Kysttoget er en del av linje 9 fra 

Benidorm til Dénia og inngår i 
rutenettet for trikk i Alicante og 
omegn (TRAM Metropolitano 
de Alicante).

I den forbindelse lanserer par-
ken en ny attraksjon som har 
fått navnet Tornado. I følge 

parkens egen hjemmeside består 
nyheten av et 80 meter høyt tårn 

med husker som roterer «uten 
stopp i forskjellige grader av in-
tensitet». Fornøyelsesparken er 
ellers utstyrt med et tyvetalls at-
traksjoner fordelt på forskjellige 

områder med temaer som Det 
gamle Egypten, Antikkens Hel-
las, Romerriket og Iberisk kultur. 
Det er den 16. sesongen parken 
holder åpent.

Kysttoget mellom Altea og Calpe gjenåpnes etter syv måneder med utbedringer av linjen.

Åpner sesongen med ny attraksjon

Tema- og fornøyelsesparken Terra Mítica i Benidorm åpner årets sesong den 31. mai.

FERRETERIA ALBIR
  (VIS A VIS NOTAR)

mArKiser

Persienner myGGneTTinG

TEL: 966 864 555
CALLE RUpERTO CHApI, 4

En plastkopp med vann var 
satt like ved hunden som 
uansett ikke kunne nå 

koppen pga lenken.

Alt tyder på at det er hundens 
tidligere eier som har forlatt dy-
ret på denne måten. Hunden har 

ingen «chip».  Hunden som ble 
reddet søndag 29. mai ble tatt 
hånd om og tatt med til dyrever-
net for Calpe-Benissa området. 

Det er levert inn en anmeldese 
for dyremishandlingen.

Full av lopper og lenket til et tre. Slik fant man ei 
tydelig redd tispe i et skogholt like utenfor Calpe.
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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

KONSULTASJON HOS HUDLEGE 
Hudsykdommer som acne, dermatittis, herpes, hud 
irritasjoner, leverflekker, pigmentflekker, sjekk og 

fjerning av føflekker, diagnostisering av hudkreft, hår- og 
negleproblem. 

ESTESTISK MEDISIN 
Mesoterapi,  fuktighetsgivende behandlinger, lifting med 

tråder, medisinsk peeling, antirynke behandlinger, bioplastikk, 
BOTOX, Stamcelle behandling.Forstørring av lipper og kinn 
med en rekke ulike fillere som hyaluronsyre og ELLIANSE.  
Kroppsbehandlinger mot cellulitter, Reduksjon av fettceller 

(AQUALIX,) Detox (ALIDYA), Hudforyngende behandling av 
hals og hender, Åreknuter mm 

PLASTISKE OPERASJONER 
Øyelokksoperasjon, Rinoplastikk (neseoperasjon), Ansiktsløft, 

Lippeproteser, ansiktsløft med tråder, brystoperasjoner 
(forstørring og reduksjon). 

BIOLOGISK MEDISIN 
Antiaging behandlinger, Ærnæring mm 

HUDPLEIEBEHANDLINGER 
Dyprens, Antirynke behandlinger, medisinsk  

fuktighetsgivende behandlinger, C-vitamin, antioksidant,  og 
stamcelle behandling. Foryngende hals og nakke behandling, 

ansikts massasje, kroppsmassasje mm. 
SPA OG HELSE BEHANDLINGER 

Hydromassasje, Klassisk massasje, Aromamassasje, Sauna, 
Boblebad og tilgang til vår Spa avdeling. 

SALG AV MEDISINSKE HUDPLEIE 
PRODUKTER 

Vi fører ulike medisinske hudpleie produkter og kosttilskudd, 
som du kan bruke til din hjemmebehandling.
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Camino del Pincho 2(Forum Mare Nostrum), 03580, 
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ALbir beAuTy CenTer  |  i senTrum AV ALbir oVenFor PiZZA4u
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

sPennende nyheT
FrA ALbir beAuTy CenTer
Vi ÅPner en ny FiLiAL!

Ta deg tid til å gjøre noe som gjør sjelen din glad

Kanariøyene

Avenida del Albir 52 - T.: 965 85 88 53

hørseLssenTer

2 For 1
på briller

Med  styrke

spesialtilbUd

Det viser den årlige leve-
vilkårsundersøkelsen for 
2015 fra INE, Spanias 

nasjonale, statistiske institutt, 
som ble publisert i dag.

En av tre sliter med økono-
mien
Undersøkelsen viser at over en 
av tre kanarier har store proble-
mer med å få økonomien til å gå 
i balanse fra måned til måned. 
Det er nesten dobbelt så mange 
som året før. Nesten seks av ti 
kanariere har ikke råd til å reise 
på ferie minst en uke i året.  For 
hele Spania er det fire av ti som 
ikke har råd til ferie.

Mange klarer ikke uforut-
sette utgifter
To av tre kanariere har proble-

mer med å klare uforutsette ut-
gifter. For hele Spania er andelen 
to av fem.

Dessuten er betaler nesten to av 
ti kanariere regninger som har 
med boligen å gjøre, slik som lån 
og leie, etter at fristen er utløpt.
Også det er den største prosent-
andelen av regionene i Spania, 
og dobbelt så mange som gjen-
nomsnittet i landet.

29 prosent risikerer fat-
tigdom
Kanariøyene er også blant de re-
gionene hvor en størst andel av 
befolkningen risikerer fattigdom 
(29 prosent mot 22 prosent for 
hele Spania). Andelen har økt fra 
2014.

En av ti husholdninger på Kana-

riøyene har ikke råd til å spise 
kjøtt eller fisk minst en gang an-
nenhver dag.

8640 euro i årsinntekt
I tillegg er Kanariøyene blant de 
fem regionene med lavest gjen-
nomsnittsinntekt.

Inntekten i 2014 lå på 8640 euro 
i året, opp fra 8302 i 2014, men 
800 euro under gjennomsnittet i 
Spania, som var 10 419 euro i 
året.

Over en av fire kanariere er i 
gruppen med lavest lønn.
Undersøkelsen viser også at net-
toinntekten i 2014 for hushold-
ninger i Spania var den laveste 
siden 2008, og lå på 26 092 euro, 
7,5 prosent under 2010-nivået.

Kanariøyene har Spanias fattigste befolkning

Kanariøyene har den største andelen folk som sliter med å få endene til å møtes, ikke har råd til 
å reise på ferie, og som har vanskelig med å takle uforutsette utgifter av alle regioner i Spania.
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www.solident.es      info@solident.es      tel:96 585 4463

pORSELENSKRONER, BROER
OG SKALLFASETTER på DAGEN

Godkjent av HELFOI hovedsak vil dette si bedre 
skilting av et område som al-
lerede har gode stier for både 

gående og syklende.
Kommunens representant sier at  
man «..de siste årene har merket 
økt etterspørselen etter opplevel-
ser som innebærer kontakt med 
naturen». 

Ved å skilte bedre ønsker man å 
skille de gående fra de syklende 
og gjøre området mere tilgjenge-
lig. Oppmerkingen vil gå fra Al-
bir mot kloakk-renseanlegget, 
som ligger midt i området. Og 
derifra videre gjennom skogen til 
«Raco de O’Olx» i Benidorm. 

Mye søppel
Området er i dag sterkt forsøplet. 
Gamle bilvrak, kjøleskap, byg-
geavfall som er ulovlig dumpet 
og mye mer. Kommunen sier in-
genting i sin pressemelding om 
de vil rydde opp i dette.

Vil forbedre stiene mellom Albir og Benidorm
Albir

Alfaz del Pi og Benidorm kommune sier de sammen vil forbedre 
stiene i Serra Helada området mellom Albir og Benidorm. 

quironsalud.es

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

96 692 13 13

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud 
er din helse

Torrevieja er ditt hjem, og hjemme er der hvor vi 
bør føle oss mest ivaretatt og beskyttet. Quirónsalud 
Sykehus i Torreviejas tverrfaglige team av fagfolk 
arbeider Derfor for å beskytte din helse og av din 
familie 24 timer i døgnet.

• Kundeservice på ditt eget språk
• Uten ventetid i nødsituasjon
• Internasjonalt medisinsk team
• De viktigste medisinske spesialitetene

Med sikkerheten av å bli behandlet ved  
sykehus gruppe nr 1 i Spania.

restaurant & 
boutique hotel

Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com
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MadridMadrid

En 39 år gammel mann er dømt til fem års fengsel for å ha 
forsøkt å sprenge en bombe i PPs hovedkvarter i Madrid. 

Fem år for bombeangrep mot PP

Hendelsen går tilbake til 
desember 2014, da man-
nen kjørte en bil inn i 

garasjen på bygget til regjerings-
partiet. Den hjemmelagde bom-
ben som var plassert i bilen gikk 
aldri av. Dommeren i saken me-
ner likevel at handlingen bør 
dømmes strengt og at mannen 
med viten og vilje forsøkte å 
sette kontorene i brann, noe som 
ville vært til stor fare for de som 
befant seg i bygget.

Gjerningsmannen, en 39 år gam-
mel forretningsmann fra Teruel, 
har tidligere hevdet overfor poli-
tiet at Partido Popular var skyld 
i hans økonomiske problemer. 
Hendelsen utløste først full ter-
rorberedskap i hovedstaden. Po-
litiet kunne imidlertid kort tid 
senere melde at situasjonen var 
under kontroll. Ingen kom til 
skade i kollisjonen og mannen 
ble raskt tatt hånd om av politiet.

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

ForsøkT sprengT: Partido Populars hovedkontor i Madrid.

HøyreeksTreme demonsTrerer: Bildet er fra en tidligere demonstrasjon.

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

boutique hotel
restaurant m. michelin kokk 

i hjertet av Altea
Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com

Over tusen personer deltok lørdag 21. mai i en høyreekstrem markering i Madrid. 

Høyreekstreme marsjerte i Madrid

Demonstrasjonen som ble 
fulgt av politiet var ar-
rangert av Hogar Social 

Madrid, en organisasjon som 
regnes som fascistisk og nyna-
zistisk. Demonstrantene hadde 
samlet seg under parolen «For-
svar Spania, forsvar ditt folk» og 
skal blant annet ha ropt «Spanjo-
ler ja, flyktninger nei» og gjort 
hyllester til Franco. Organisasjo-
nen har også tidligere arrangert 
liknende demonstrasjoner i den 
spanske hovedstaden.

Ordføreren i Madrid, Manuela 
Carmena (Ahora Madrid), hadde 
på forhånd bedt regjeringen stop-

pe demonstrasjonen til Hogar 
Social Madrid på grunn av faren 
for rasistiske utsagn og hatytrin-
ger mot homofile og andre mino-
riteter.

Fra før var det gitt tillatelse til en 
annen og mottsatt markering ar-
rangert av organisasjonen Ma-
drid para todas (Madrid for alle), 
noe byrådet mente kunne føre til 
konfrontasjoner. Sistnevnte ak-
sjon var en markering mot fas-
cisme og alle former diskrimine-
ring.

Madrid para todas hadde på for-
hånd begrunnet sin aksjon med 

at høyreekstreme grupper ikke 
hører fortiden til i Spania, men i 
aller høyeste grad eksisterer i da-
gens samfunn. Det ble blant an-
net vist til at man de siste måne-
dene skal ha opplevd et økende 
antall aggresjoner av rasistisk og 
homofobisk karakter rundt om-
kring i landet.

Den høyreekstreme markeringen 
der over tusen personer skal ha 
deltatt møtte sterke reaksjoner. 
Demonstrasjonen skal imidlertid 
ikke ha kommet ut av kontroll. 
Større politistyrker var satt inn 
for å kontrollere situasjonen.
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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
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

SpaniaGuiden
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Kanskje du lurer på noe?

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!
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www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!
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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

Madrid

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

Nå har far og sønn fått et 
nytt liv i Madrid.  De 
siste sju månedene har 

Mohsen, som var fortballtrener i 
Syria og sønnen Zaid (8) bodd i 
Madrid etter at en spansk sports-
klubb tilbød syreren et hjem og 
hjalp ham med å skaffe seg jobb 
som fotballtrener.

– Hendelsen forandret livet mitt, 
men på tidspunktet det skjedde 
var jeg veldig sint. Sønnen min 
ble skadet og var redd. Jeg gjør 
alt for barnet mitt, sier Mohsen 
til nyhetsbyrået Reuters.

Flyktet fra politiet
Det var i september i fjor at Mo-
hsen og en rekke andre flyktnin-
ger og migranter flyktet fra det 
ungarske politiet etter å ha blitt 

holdt igjen i en mottaksleir ved 
grensebyen Roszke mellom Ser-
bia og Ungarn.

Forholdene i leiren skal ha vært 
så dårlige at flyktningene valgte 
å rømme. De ble jaget av politiet 
mens kamerafolk og reportere 
sto rundt og dokumenterte det 
hele.

En ungarsk fotograf spente bein 
på Mohsen, slik at han og sønnen 
falt. Senere sparket hun også to 
andre løpende flyktninger. Den 
ungarske TV-kanalen hun arbei-
det for sa opp fotografen med 
umiddelbar virkning for det kal-
te «uakseptabel oppførsel».

Kone og to barn i Tyrkia
I tillegg til sønnen Zaid, som nå 

har blitt åtte år, bor også Mohsen 
sammen med sønnen Moham-
med (17), som tidligere oppholdt 
seg i Tyskland.

Faren er stolt av hvordan minste-
sønnen har tilpasset seg, går på 
spansk skole og har lært seg nok 
spansk til at han kan oversette 
for faren.
Familien forlot den krigsherjede 
byen Dir el-zor i Syria for fire år 
siden. Kona og to barn befinner 
seg fortsatt i Tyrkia. Syreren hå-
per hele familien kan bli gjenfo-
rent i Spania.
– Jeg er veldig glad fordi alt her 
er veldig bra, folk, jobben. Jeg 
kan se for meg en framtid her i 
Spania, men jeg er bekymret for 
familien min, som ikke er her, 
sier Mohsen.

Trakassert under flukt fra Syria - nytt liv i Spania

Bilder av den syriske flyktningen Osama Abdul Mohsen og hans sønn gikk verden over etter 
at en fotograf spente bein på ham da han forsøkte å flykte fra politiet med sønnen i armene.

journAlIsT spenTe ben: Bildene av Osama Abdul Mohsen og sønnen gikk verden rundt.

Vi er din spansktalende megler,
med sikring på ditt eget språk.

mirador de los Altos 205, Calle Londres 8

www.dinbolig.com | info@dinbolig.com

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

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

03189 orihuela Costa

966 701 233



www.SpaniaPosten.es  4. JUNI 2016  UTGAVE 12 201616

Markeringen er en viktig 
del av Sankthans fei-
ringen i Altea og plan-

tingen av treet markerer at som-
mersesongen har begynt. 21. juni 
er det duket for prosesjon i gam-
lebyen.

Det hele begynner normalt med 
Algar elven hvor man skal kappe 
et tre som senere skal opp til 
gamlebyen. Tradisjonen har 
desverre tømt Algar området for 
de store treene, så kan får nå trær 
levert med lastebil fra landsbyer 
lengre opp i fjellene. Lokale hel-
ter og innvandrere begynner så 
turen inn mot sentrum akkom-

panjert av musikk.

«Spain is different»
Det skal stoppes ofte på veien så 
deltakerne kan få tatt seg en god 
slurk vin. Tradisjonen er at man 
kaster vin eller vann fra balkon-
gene. Etterhvert som promilleni-
vået øker riner deltakerne, som i 
hovedsak er unge menn, av seg 
skjortene helt eller delvis. Dise 
henges på treet som pynt.

Stopp for påfyll av vin er mange 
og ofte, så det hele tar flere ti-
mer. Når man til slutt har kom-
met seg opp til kirkeplassen for-
ankres treet midt på kirkeplassen 

hvor det blir stående hele som-
meren. Har kan menn vise sin 
manndom med å klatre opp i 
stammen, en tradisjon som har 
før til en del ulykker opp igjen-
nom årene. Men det forhindrer 
ikke en god fiesta.

21 Juni er det duket for «kjempe 
paella» klokken 14.30 ved inn-
gangen til gamlebyen ved «Por-
tal Vell», den gamle porten. Se-
nere på kvelden, klokken 20.00 
er det en prosesjon som går rundt 
gamlebyen frø den ender opp 
ved kirken på kirkeplassen.

Juni betyr fiesta i Altea, bydelen Bellaguarda har sin feiring. 
Cap Blanc, som grenser inn til Albir har en av de største 
feiringene 9. - 17. juni med stor konsert 11. og 12. juni.

Juni i Altea

«Planta de L’Arbret» - Kirkeplassen får sitt tre
Den 19. juni bør man få med seg «plantingen av treet» på kirkeplassen i Altea.

SKANDINAVISK TANNLEGE CARDO CANEGA
Alle typer behandlinger inkludert estetiske 
behandlinger og implantater. Har drevet siden 1993. 
Utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm. 

Vi snakker skandinavisk!

Telefontid : Mandag - Søndag 10-20.00. Akutt 24 timer

Cami de la Monja 11, Urb. Montebello, 03530 La Nucia

Tlf: 966 236 130 
www.nordicdentalsmile.com | info@nordicdentalsmile.com
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Opprinnelig en fiesta for 
Cap Blanc har dette utvi-
klet seg til en den viktig-

ste feista for undom i Altea med 
interesse for populær musikk. 
Over to dager forvandles en stø-
vete grusplass mellom industri-
området langs N322 og stranden 
til en egen musikk festival. 

Nesten hele dagen er det aktivi-
teter her 11 og 12 juni. Det er fire 
band og dj’s som opptrer hver av 
dagene.

Cap Blanc er bydelen i Altea ved 
stranden som grenser til Albir og 
campingplassen. Festivalområ-
det nås best fra nord-enden av 
industriområdet som ligger langs 
N332 mellom Albir og Altea.

2. til 5. juni er det fiesta 
i Altea. Bydelen som 
står i sentrum for denne 
feiringen er Bellaguarda.

Området som ligger på 
nordsiden av Gamlebyen 
mellom rundkjøringen 

«La Cruz» og postkontoret.

Feiringens ofisielle navn er «Las 
fiestas en honor a la Santísima 
Trinidad». Litt løst oversatt til 
norsk blir dette «Feiring til ære 
for Den hellige Treenighet».

Det er en rekke aktiviteter i by-
delen disse dagene. Vi kan nevn-
te ballspillet «Pelaota Valencia-
na»  16.00 til 19.00 i Calle Union 
den 4. juni, samme dagen er det 
aktiviteter for barna klokken 
18.30. 

Søndag 5. juni er det paella på 
«Plaza de la Cantereria» klokken 
14.00. Samme dagen er det fol-
kedans klokken 21.00 på den 
samme plassen.

Kontakt turistkontoret for fullt 
program.

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaGuiden

SpaniaPosten
EL PERIODICO NORUEGO DA LA COSTA BLANCA

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

SpaniaGuiden
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

SpaniaGuiden
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

NAV I SPANIA

LÅN TIL BOLIG

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

San Antonio – Ungdommens festival

Santísima Trinidad - Bellaguarda 2. - 5. juni
Col·laboren: Sant Antoni 

Fextival
2016

1 1 i 
12 de juny

REGIDORIA DE FESTES
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SpaniaPosten.es

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 dager.

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

biL & mC
veteranbil ønskes kjøpt
Mb eller bMW 1983-1986 model 
ønskes kjøpt. ønsker henvendelse 
på mail eller sMs
tlf 97153230
costa blanca syd

som ny, men begagnad
ford ka -02. endast 51000 km. prak-
tisk liten, billig bil. pris 1.450 euro + 
omkostnader för köp. €1 450.00
tlf 606702151
costa blanca nord

god og rimelig bruktbil
god og rimelig bruktbil ønskes 
kjøpt. Må være 4-dørs og ha air con-
dition. kommer til orihuela costa i 

midten av juli.
tlf 90538091
costa blanca syd

nissan QasHQai 2010 selge
vi flytter til norge. 104000 km, topp-
modell 150 hk, diesel. alle service på 
merkeverksted, flott bil, krok, det 
følger med en brenderup tilhenger 
(norske skilt på th) med doble kar-
mer. pen og velholdt. €13 000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

citroen c3, 2004 selges
konebil selges, vi skal flytte til nor-
ge. itv godkjent (eU-kontroll) den 
10/5-16, uten feil og mangler. 97500 
km, alle servicer fulgt, meget god 
bil, pent holdt. Quesada, 10 min 
utenfor torrevieja. €2 900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

bobil til salgs.
adria i 700 sl. 2013 mod. 25000 
km. alt av utstyr. totalvekt 3500  
kg. bilen står i ciudad Quesada. tlf: 
0034634325 429 - 004790953124. 
€55 000.00
tlf 634325420
costa blanca syd

94 bMW og diverse løsøre
1994 bMW 320i, 221000 km, itov 
godkjent mars -16, åravgift betalt, 
teknisk meget god stand, sat.nav. 
1000 euro, kan overtas 1.juni. alfaz 
del pi €1 000.00
tlf 693770690
costa blanca nord

Mercedes c 200cdi
strøken Mb c-klasse med dieselmo-
tor. bilen er meget velholdt og har 
komplett servicehefte. kM stand 
kun 150000. bilen kan prøves fra 21 
mai.jeg er bilmekaniker og driver 
bilverksted i norge. €7 500.00
tlf 97538338
costa blanca syd

bMW 330 ci (cabrio)
nov. 2006 bMW330 231hk. auto-
matgir. cabriolet med ekstra hard-
top inkl. i prisen. 118.000km. itv 
godkjent til sept.2017. Meget pen.
skinnseter. 18”M felger. Må sees. 
kun tlf. €12 500.00
tlf 606518158
costa blanca nord

tule 2012 skåpsläp
tule 2012 modell 11kubik last 700kg 
total vikt 1300kg. nya däck, bromsar 
och hjullager. lastramp bak låsbart 
samt släpet är ventilerat. pris 3200 
euro släpet finns i Mil palmeras tel 
+46707152935 €3 200.00
costa blanca syd

veteranbil
Mercedes, velholdt 1986 mod. eller 
eldre modell ønskes kjøpt. over-
tagelse i slutten av sept. 2016 €5 
000.00
tlf 91316602
costa blanca nord

soker bil
soker bil ,leter etter billig bil i hvil-
ken som helst stand .698320940 
.epost : duzajcars@yahoo.com
tlf 698320940
costa blanca syd 

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

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 disku-
teres. 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

 boLiG For Leie
1-soverom i albir
1-soveroms leilighet med bra standart 
leies ut langsiktig fra 1 august. leilighe-
ten ligger veldig sentralt, har a/c, lukket 
terrasse, fullt utstyrt kjøkken, vaske-
rom, etc felles basseng. pris:450€/mnd 
€450.00
tlf 965087508
costa blanca nord

GARTNER  
Hjelp til å stelle hagen 
generelt, montering av 

dryppvanningsanlegg og 
småreparasjoner i hjemmet. 
15 €/time. området altea-

alfaz-benidorm-villajoyosa. 

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

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)

*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

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjøP oG sALG AV biLer
ALLe TyPer rePArAsjoner,

oGsÅ KArosseri
10 LÅnebiLer
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rekkehus gran alacant
flott rekkehus med 3 soverom, 2 bad, 
balkong, hage og sol-/utsikts-/spise-
plass på taket. godt utstyrt. Hyggelig 
strøk. 15.min fra flyplassen i alicante. 
nytt stort svømmebasseng. kort veg til 
stranda €500.00
tlf 95045649
costa blanca syd

leilighet punta prima
koselig toppleilighet i punta prima ledig 
for kortere eller lengre perioder. 180 gr 
havutsikt, takterrasse, 6 sengeplasser, 
nordiske tv-kanaler, internett. 3000 nok 
pr uke. tlf +4791337499 €0.00
tlf 91337499
costa blanca syd

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

leilighet caboroig strand
Har en nyoppusset leilighet 50 meter fra 
cabo roig stranden til leie. 3 soverom 2 
bad. Ukesbasis eller mnd. €400.00
tlf 97054444
costa blanca syd

sommer/vinter leie i albir
2 soveroms leilighet med 2 bad leies 
ut til sommer og vinter leie i altea. det 
er havutiskt fra terrassen, 1 minutt å gå 
til stranda, wi-fi og bra strandart. ledig 
fram til februar 2017. €850.00
tlf 965087508
costa blanca nord

til leie i albir sentrum
koselig rekkehus til leie i albir sentrum. 
2 romslige soverom+ kontor. bad og 
toalett. a/c, peis, løket garasje med bod. 
liten privat hage og felles basseng.5 mi-
nutt gåavstand til sent. pris: 800€/mnd 
€800.00
tlf 965087508
costa blanca nord

rekkehus til leie i alfaz
2-soveroms rekkehus i alfaz til langtids-
leie. boligen blir ledig 1 juli 2016. det er 
a/c, varmgulve, peis, liten privat hage 
med bbq og felles svømme-basseng. 
urb.san rafael (alfaz del pi). pris. 600€ 
€600.00
tlf 965087508
costa blanca nord

Hus i alfaz del pi
flott hus med 3 sov,2 bad, stue, kjøkken, 
garasje eiendommen har privat hage. 
leies ut umøblert. 2 mnd depositum. 
kun langtidsleie. €1 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

3 soveroms leilighet
leies ut 3-soveroms leilighet sentralt i 
albir. to basseng og bra standart. pris: 
750€/mnd ledig fra 1 juni. kun langtids-
leie. €750.00
tlf 965087508
costa blanca nord

garasje / bod for leie
lukket garasje på 3.2 x 5 meter sentralt 
i albir. kan også brukes som bod / lager. 
ligger mellom sabadell banken og 
boulevard de los Musicos. €75 pr mnd. 
€75.00
tlf 627816569
costa blanca nord

leilighet til leie.
sentralt beligende leilighet i albir. 3 so-
verom, 2 bad, 6 sengeplasser. nydelig 
innredet m/ac. stort felles basseng, 2 
min fra stranden. ledig fra uke 19. for 
nærmere info ta kontakt.
tlf 618767838
costa blanca nord

Utleie av hus i el oasis!
nabohus v/ skolen i alfaz leies ut for 
skoleåret. ledig evt fra 1 juli. 3 sov, 2 bad, 
norsk tv, internett, peis/spisestue, kjøk-
ken, 2 terr privat basseng, fint uteom-
råde. langtidsleie også aktuelt.
tlf 90200882
costa blanca nord

costa blanca syd
for ordensmennesker.
romslig praktisk leil. til leie for or-
densmennesker (ikke røk/kjeledyr) 
2sov,2bad, sep.kj og stor stue. norsk tv 
+ intnett. nært senter al fuente med 
butikker/restauranter. €500.00
tlf 94817204
costa blanca syd

Holiday rental - altea
beautiful family house in altea, 7 min 
walk from seafront. ideal for up to 8 peo-
ple. salt pool - beautiful garden. perfect 
for your summer family holidays. availa-
ble for summer holiday rentals.
tlf 636 034 9
costa blanca nord

boLiG 
For sALG

albir sentrum!
flott stor leilighet i øverste eth (pen-
thouse) like ved hovedgaten i albir 
- gangavstand til omtrent alt.3 sov, 2 
bad, stue, kjøkken, garsje, felles bas-
seng og have. selges møblert. €279 
000.00
tlf 618574507
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)

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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søker langtids leie
Hei på deg!jeg er en vosen ansvars-
bevist dame,sikker betaler og med 
gode referanser øsker å leie lite hus 
eller gest house har leid i albir i 5år
tlf 693868213
costa blanca nord

ønsker langtidsleie
voksen ansvarsbevist dame edrulig 
sikker betaler god referanse ønsker 
leie lite hus,gest house på coste 
blanca nord har leid på langtid i 
albir i 5 år ,bor fast i spania.Mob 
693868213
tlf 693868213
costa blanca nord

leilighet ønskes kjøpt.
Moderne leilighet i sentrum av albir 
m/ terrasse mot sør/vest og minst 
2 soverom og 2 bad, garasje og fel-
les svømme basseng. overtagelse 
sept. okt. 2016 €220 000.00
tlf 91316602
costa blanca nord

DIVERSE &
LØSØRE

terassemøbler
toseter sofa og stol med puter samt 
bord med glassplate selges. €150. 
nær punta prima, orihuela costa. 
telf.693824002. €150.00
tlf 693824002
costa blanca syd

parabol
parabol Helt ny i originalförpackning 
se specifikation. 240 cm parabol i 6 
delar. inkl black Ultra single 40 mm 
lnb m kabel €450.00
tlf 619463724
costa blanca syd 

demonterbar carport selge
carport 2 år gammel,7 meter lang 
x 3m bred x 2m høy . kostet 1500 
euro ,går for halv pris eller nærmes-
te bud €750.00
tlf 689585489
costa blanca syd

diverse kjøkkenutstyr
ny philips kjøkkenmaskin , 70€ - 
nytt kjøleskap (minibar) 50 x 50 - 70 
€ - kraftig ny brød- og påleggsskjæ-
remaskin, 30€ - nordic elektrisk grill, 
lite brukt, 50 €. Mobil 634319706 
torrevieja €220.00

tlf 634319706
costa blanca nord

surfebrett triboard 7,2
Hei jeg selger et triboard surfbrett. 
7,2 fot langt. god kvalitet. 150 euro 
selger to bodyboards. god kvalitet. 
20 euro. et for mann og et for ung-
dom/kvinne. kun illustrasjonsbilde 
€150.00
tlf 92855938
costa blanca syd

salg av golfutstyr
golfutstyr dame 2 golfbagger, 1 
golftralle med 3 hjul-14 golfkøller.
driver,putter, fairwaykølle etc.peg-
ger og golfballer med mer, selges 
for €300. kontakt på mobil er 0034 
634319706 €300.00
tlf 634319706
costa blanca nord

stoler
2 stk kurvstoler for stue, ny nov-15 
for 340 euro, selges for 200 euro, kan 
overtas umiddelbart €200.00
tlf 693770690
costa blanca nord

dekoder m/abonement
Hd nordic tv abonnement(276 
euro) med dekoder (199 euro), ny 

3 roms sydvent i albir
flott leilighet med 3 sov, 2 bad, stue, 
kjøkken, garasje og bod. felles bas-
seng og have. leiligheten er syd-
vent og sentralt beliggende. €250 
000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

koselig Hus i la Marina
veldig pen og koselig Quadrohus 
med 2/3 soverum, 1 bad med ba-
dekar og vidue, et kjøk som kan luk-
kes med patio og trappa opp til den 
takterrassen, blikk over det felles 
parkanlegg og den felles basseng 
€99 000.00
tlf 966795389
costa blanca syd

Hjørnehus i costa blanca!
i playa flamenca, orihuela costa-
pent ligger dette hjørnehus med 
utsikt over bassenget. 2-3 soverom, 
2 bad, spisestue, stue, klimaanlegg, 
innglasset terrasse, takterrasse. par-
kering på tomten. €129 750.00
tlf 633606771
costa blanca syd

BOLIG
SØKES

bolig søkes leid i alfaz
vi er en voksen og to barn som ser etter 
en bolig som er til langtidsleie i alfaz, i 
gåavstand til den norske skole. Helst 
umøblert og med minst to soverom. vi 
røyker ikke og har fast inntekt.
tlf 99887061

Nedtellingen er i gang...

2 Huse på stor grund
i la nucia sælges. 1400 m2, total 400 
m2, med 6 soverum, 6 baderum (en 
suite), 1 toilet, 2 køkkener, 2 store 
stuer, tag terasse, stor have med 
mange terasser og stor privat pool. 
privat parkering. €750 000.00
tlf 628313212
costa blanca nord

Hus i la nucia
60 m2, grund 247 m2, køkken, stue, 
2 soverum, baderum (med gulv var-
me)og ude stue. privat parkering, 
store terasser, fælles bassin og ten-
nis. kontakt for mere info 628 313 
212 €167 000.00
tlf 628313212
costa blanca nord

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, med basseng, som 
ligger på 60.000m2 €320 000.00
tlf 660167199
annet sted...

sydvendt i albir
flott sydvendt leilighet sentralt i 
albir. 2 sov og 2 bad, stue, kjøkken, 
stor balkong hvor en del er innglas-
set for bruk i vinterhalvåret, kan åp-
nes på sommeren. felles basseng/
have. privat garasje €250 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

enebolig til salgs ialtea
enebolig alt på et plan til salgs i al-
tea. det er 2 soverom, bra strandart, 
terrasse med havutsikt, privat bas-
seng og garasje. 5 min avstand til 
gamlebyen. gåavstand til matbu-
tikk. €278 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

leilighet med havutsikt
2 soveroms leilighet med havutsikt 
fra terrassen er til salgs i nærheten 
av gamle byen i altea. a/c, fullt ut-
styrt kjøkken,basseng og privat par-
keringsplass. 120.000€ €120 000.00
tlf 965087508

costa blanca nord

liten leilighet til salgs
1-soveroms leilighet på 50m2 til 
salgs i albir. det er a/c, fullt utsyrt 
kjøkken, felles svømme-basseng 
og utsikt mot fjellet. kun 115.000€. 
gàavstand til stranda, bus stop og 
restauranter. Møblert. €115 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

flott villa i albir
villa sentralt beliggende i albir, 3 
sov, 4 bad, stue, kjøkken, stor tomt 
med frukttrær, utekjøkken ved 
bassenget, garasje. pris nedsatt fra 
829.000€ €745 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

HUs for salg
407M2 * 2 etasjer * 4 soverom *3 
bad 4 toaletter open kjøkken-til 
stUe og spiseroM Med peis * stor 
terrasse *3 lagerrom hage uteplass 
*office nedre del kan leies som 
separat leiligHet med bad kjok-
ken
tlf 606456620
costa blanca nord

villa m hybel / Quesada
Huset er totalrest det siste året. Høy 
standard, bla vannbåren gulvvarme 
i hele huset. 4 sov, 3 bad + sep hy-
belleil. Utsikt, tomt 750 m2. 10 min 
utenfor torrevieja. stort priv. bas-
seng, nydelig sted. €399 000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

Hus i bello Horizonte
Hus med flott utsikt i bello Horizon-
te 3 sov, 2 bad, stue, kjøkken, privat 
basseng og have. gjesteleilighet 
med egen inngang. €285 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord
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31/10/15, abonnement betalt ut 
okt. 16, kan overtas umiddelbart. 
€275.00
tlf 693770690
costa blanca nord

router
Hd nordic 4g internettabone-
ment (49euro.pr.mnd) med router 
(249euro), til 29/8/16, kan overtas 
fra 30.juni €150.00
tlf 693770690
costa blanca nord

lyd
jbl cinema sb 350 lydplanke m/
sub, passer til både tv og som ste-
reo, ny 18/12/15 (369 euro), selges 
270 euro, kan overtas 1.juni €270.00
tlf 693770690
costa blanca nord

tv
panasonic tv tX-55 aMs 651, ny 
31/10/15 (899 euro), svært lite brukt, 
kan overtas 1.juni €700.00
tlf 693770690
costa blanca nord

solid takstein til salgs
50 m2 takstein selges. Har vært 
brukt, men samtlige steiner er i ut-
merket stand. selges eUr 800. Må 
hentes (la nucia) obs: telefonnum-
meret er norsk €800.00
tlf 48222213
costa blanca nord

vannrenser til salgs
er du lei av kjøpe drikkevannet på 
plastflasker? jeg har en vannrenser 
til salgs nylig skiftet 2 nye filter en-
kel montering. nypris ca 300eUr 
selges for 150eUr
tlf 651886057
costa blanca nord 

damesykkel til salu
damesykkel med 3 gir og fotbrems 
selges rimelig. tlf: 647 801 476
tlf 647801476
costa blanca syd

JOBB SØKES
boligsalg/megling
Ungdommelig og sprek mann fra 
norge, 62 år med bakgrunn fra eien-
domsmegling og salg av ferdighus i 
norge søker jobb fortrinnsvis innen 
bolig/eiendomsbransjen på costa 
blanca nord - alt av interesse.
tlf 97140948
costa blanca nord 

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 innen 
kontor/reiseliv, men tar også 
gjerne jobb som pers.assistent 
el.hjemmehjelp. alt av interesse.
opph.i spania vinter siste 6 år.
tlf 40451045

STILLING
LEDIG

el castillo 
vi søker en spontan og flittig servi-
tris eller servitør og kjøkshjelp deltid 
eller fulltid! er du driven og er glad i 
at arbeide og lære mer i en restau-
rant? da søker vi deg! 
Maila ditt cv til elcastilloalfaz@gmail.
com - eller kom forbi vår restaurant!
vi sees!

amay trenger en person
til arbeid med oppfølging av kun-
der. kontorsted torrevieja, spania 
Må snakke norsk, engelsk. tiltre-
delse etter avtale. alle forespørsler 
sendes på engelsk til: amayrecur-
soshumanos@gmail.com
tlf 674268899
costa blanca syd

stilling ledig: Megler
engel & völkers vår eiendom er på 
utkikk etter konsulenter for sin nye 
butikk i albir . Hvis du snakker norsk 
, engelsk og spansk, og har egen bil. 
send cv til stephanie.bahamon-
des@engelvoelkers.com
tlf 615507126

TJENESTE 
TILBYS

behov for hushjelp?
rengjøring, matlaging! eg er ei 
dame 65 år har jobbet i norge 3 
år.prater òg forstår nok norsk. Helst 
i torrevieja. kvalitetsgaranti!
tlf 693583426
costa blanca syd

peiser - grilling
We are professional offering a wide 
range of gas, wood and electric fires 
as well we have air conditioning of 
diferent makes and of course our 
bbQs are something special. just 
come and visit us €850.00
tlf 966721001
costa blanca syd
styrketrening med pt
vi tilbyr trening for personer som 
ønsker å stramme opp og styrke 
kroppen. vi har funksjonell trening, 

senior trening og yoga å tilby i albir. 
påmelding på wwww.treningalbir.
com eller tlf:+47-93842408 €5.00
tlf 93842408
costa blanca nord

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

MØTEpLASSEN
søker etter kvinne
Hei jeg er pensjonist, 60 år, jeg bor 
utenfor torrevieja. jeg søker etter ei 
blid og hyggelig dame i passende 
alder. jeg røker, drikker svært lite. 
jeg liker bilturer, og se nye steder.
tlf 605780958
costa blanca syd 

bekentskab
dansk mand pensionist søger en 
ditto kvinde til hyggeligig samvær.
er aktiv tennis sejlsport dans rejser 
natur skriv hvis det er noget for dig.
tlf 625294297
costa blanca syd

• 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!!

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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Hoguera betyr enkelt og 
greit bål på spansk og i 
slutten av juni feires 

denne festen over hele Spania. 
Kjent over hele Spania er Ho-
gueras i Alicante hvor dette er 
byens viktigste og største festi-
val. Enorme figurer i tre og 
pappmasje pryder byens torg og 
gater og i Alicantes ”Plaza de 
Toros” arrangeres det fortsatt ty-
refekting i tilknytning til feirin-
gen som også markerer både 
midtsommer, helgenene Johan-
nes døperen og katolikkenes 
kamp mot undertrykkelse i Eng-
land på 1600-tallet. 

Tradisjonen med store bål er 
størst i de katalansk/valenciansk-

talende delene av Spania, Cata-
lonia og Valencia-regionen. 
Mange katalanske separatister og 
nasjonalister regner derfor 24. 
juni for sin ”nasjonaldag”.

Ville tenne på parlamentet
Det hevdes også at feiringen med 
store bål i Spania er inspirert av 
briten Guy Fawkes som ble ar-
restert i 1605 for sin deltakelse i 
et komplott mot myndighetene. 
Fawkes var katolikk og var blant 
annet med i et forsøk på å tenne 
fyr på det engelske parlamentet 
som en protest mot forfølging av 
religiøse grupper i England hvor 
spesielt katolikker ble forfulgt av 
det som den gang var et ultra-
radikalt høyrestyre. Guy Fawkes 

er også mannen som har inspirert 
boken ”V for Vendetta” som se-
nere ble filmatisert hvor det er 
hans ansikt som pryder den nå så 
kjente masken. Han har også in-
spirert hacker gruppen og cyper-
aktivistene ”Anonymous” som 
har stått bak aksjoner mot en 
rekke websider.
 
5. november markerer Britene 
”Bonfire night”, ikke helt ulikt 
spanjolenes Hogueras, nettopp 
til minne om Guy Fawkes. 
 
I Alicante fikk festivalen dagens 
form i 1928. Den gang ble sankt 
hans feiret over store deler av 
Europa med bålbrenning men 
Jose María Py synes Alicante 

trengte en stor fiesta og han fikk 
ideen om å kombinere bål-tradi-
sjonen med den Valencianske 
tradisjonen ”Las Fallas” som er 
den viktigste fiesta i Valencia-
regionens hovedstad, Valencia 
by.

La Barraca
Mange av byens innbyggere er 
tilknyttet en av de mange ”bar-
racas” hvor man selger rimelig 
mat og drikke. Mange får alle 
sine måltid fra en av de mange 
bodene festival-uken og inntek-
tene går til å finansiere festivalen 
og sosiale måltider som arrange-
res året rundt i tilknytning til 
Hogueras ganske likt de ”peny-
as” spanjolene har i tilknytning 

til festivaler som for eksempel 
Moros y Cristianos.

Las Bellezas del Foc
De fleste spanske festivaler har 
sine ”dronninger”. Unge kvinner 
og jenter som får ”offisielle” 
oppdrag, gjerne i løpet av et helt 
år hvor de er med på å øke opp-
merksomheten rundt kulturelle 
arrangement og er med på offisi-
elle åpninger. De omtales oftest 
som ”Las Bellezas” (skjønnhe-
tene) men det er ikke primært 
noen skjønnhetskonkurranse 
som resulterer i hvem som blir 
årets ”Belleza” (18-25 år) eller 
”Belleza infantil” (9-11 år). To-
talt 86 ”skjønnheter” velges ut av 
kommisjonen som organiserer 

I Valencia er høydepunktet «vår-rengjøringen», Fallas som feires i mars. I Alicante by er årets 
høydepunkt Hogueras, deres egen versjon av Sankt Hans. Årets fiesta går av stabelen fra 18 til 24 juni.

Las Hogueras i Alicante

Vi också är costa Blancas kitesurf, suP & surf skola med uthyrning 
och material samt material till salu nytt och Begangnat. 

naish, north, dasilVa, sic maui, coreBan, QuatrosuP etc. Vi kan också 
hjälPa dig med kayak, WakeBoard och andra aktiViteter. 

calle pintor sorolla 18, calpe | WWW.gravitycartelsUrfsHop.coM 

“allt för sjön! gillar du Beach liVet? 
söker du dem senaste mode collektioner ifrån toP märker inom surf, 

kitesurf och suP? letar du efter Bikinis, BeachtoPs, Boardshorts och 
T-shirTs från hurley, losT, ProTesT, religion eTc? 

costa Blancas storsta sortiment aV Beach, lifestyle och surf mode. 
Passa På !!! sommaren är här!!!

 679 037 902
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Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!
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Spør ekspertene!

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 

denne delen av Hogueras og hver 
av dem kan ha to eller fire ”æres-
medlemmer” i sitt lille ”hoff”. 

Dronningene kler seg i tradisjo-
nelle brudeklær fra Alicante-
området (Novia alicantina). An-
dre jenter kler seg opp som 
”labradora”, et mer tradisjonelt 
bonde-antrekk mens mennenes 
tradisjonelle antrekk heter Za-
ragüelles. Alle vise de seg frem i 
det mange paradene som går 
gjennom Alicante i løpet av fes-
tival-uken. Det går fire forskjel-
lige parader gjennom byen: Ca-
balgata del Foc, som 
representerer kulten rundt ilden, 
barnetoget Coso med blomster 
og konfetti, og til slutt en mu-
sikkparade. 

Ninots og Fogueres
Enorme figurer i tre og pappma-
sje pryder byens torg og gater. 
Figurene brennes mot slutten av 
festivalen 24. juni men de er ikke 
bare dekor og kunst. De repre-
senterer samfunnskritikk og er 
ofte inspirert av politikk og sam-
funn, gjerne lokalt. Høsten året 
før arrangeres det en konkur-
ranse blant og en kommisjon 
velger da ut de som skal få være 
med å lage neste års figurer. I 
motsetning til Valencias Fallas 
lages ikke figurene i Alicante av 
profesjonelle ”falleros”. Det er 

lokale håndverkere og kunstnere 
som i Alicante står for de små 
ninots og de større Fogueres fi-
gurene, stilen er også annerledes 
i Alicante. Figurene brennes på 
festens tredje dag og tradisjonelt 
skal man spise sjokolade, fiken 
(bacores), eller coca (en slags 
pizza) med tunfisk rundt bålene. 
 

restaurant & boutique hotel
med michelin kokk 

i hjertet av Altea
Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com

ÅreTs FesTIvAlplAkAT:
Festivalen varer fra 20. til 24. juni.
For detaljert program se www.ho-
gueras.org

guy FAWkes nIgHT: Feiringe 
på Windsor Castle. Etsning fra 1776 

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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08:30 The Ellen 
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 How I Met Your Mother
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Life in Pieces
21:00 Life in Pieces
21:30 NCIS: Los Angeles
22:30 NCIS
23:30 Sex og singelliv
00:05 Teenage Boss Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Fjellfolk
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 På tro og Are
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 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:10 Brasils ville natur
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Picassos Málaga
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Veien til EM
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Munter mat
20:15 Kaia og Sigvart på øya
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Indiske somre
22:18 Indiske somre
23:05 Kveldsnytt
23:20 Miss Marple: Sittaford-mysteriet
00:55 Film: Iron Sky

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 Endelig ferie
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home Videos
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 America’s Funniest Home Videos
19:30 Brille
20:30 Ullared
21:30 Special Victims Unit
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:00 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 God sommer Norge - Sesong-
premiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Håndballeventyret
22:45 Gåsmamman
23:45 Eventyrlige nordmenn
00:40 Criminal Minds

MANDAG 06.06

TIRSDAG 07.06

09:10 Fjellfolk
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 På tro og Are
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 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:08 Brasils ville natur
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Garrincha - folkets glede
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 EM-kvalifisering fotball, kvinner: 
Wales - Norge
18:50 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 En elv i Irland
20:45 Extra
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Siste tango i Halifax
22:20 Arkitektens hjem
22:50 Rundlurt
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Tidsbonanza
00:24 Kaia og Sigvart på øya

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Grey’s Anatomy - Sesongavslut-
ning!
22:40 Madam Secretary
23:35 Madam Secretary - Sesongav-
slutning!
00:35 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 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home Videos
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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Ullared: Den neste salgssuk-
sessen
21:30 Costa del Kongsvik
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Lukket visning
21:30 Chicago Med
22:30 Chicago P.D.
23:30 Sex og singelliv
00:05 Teenage Boss Sverige

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!

Flytter til Torp

Ryanair flytter Gran Canaria- og 
Tenerife-ruter fra Rygge til Torp

Ryanair holder fast på 
å avvikle sin base på 
Rygge. Flyrutene til 

Gran Canaria og Tenerife 
blir flyttet til Torp, Sande-
fjord.

Det kom fram på en pres-
sekonferanse flyselskapet 
holdt i dag.

Flyrutene til Alicante, 
Gdansk, Krakow, Manches-

ter, Milano og Warsawa blir 
også flyttet til Torp i okto-
ber/november.

Fra Gardermoen oppretter 
Ryanair nye ruter til Lon-
don og Vilnius.

Bakgrunnen for at Ryanair 
legger ned basen på Rygge 
er den nye flypassasjerav-
giften på 80-88 kroner, som 
ble innført i dag.

Norge

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 for-
sikring er stort sett størrelsen på 
egenandel ved eventuell skade.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Skjønnhetsfellen Sverige
23:30 Sex og singelliv
00:10 Teenage Boss Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
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 Arkeologene: Jakten på konge-
makten
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:10 Ikke gjør dette hjemme - Canada
14:50 Lenas reiser
15:00 NRK nyheter
15:08 Delfinanes hemmelege liv
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Berlin slott gjenoppstår
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Veien til EM
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Solgt!
20:15 Det gode bondeliv
20:45 Vikinglotto
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 Verdens Rikeste Land på TV
22:05 Brennpunkt
23:00 Kveldsnytt
23:15 På bortebane
23:55 Fotball-vulkanen Island
00:47 Siste tango i Halifax

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 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Sveriges verste kjendis-
sjåfør
21:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI: Serieavslutning
00:55 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Thirteen - Premiere!
22:50 Thirteen
23:55 Deep Sea
00:45 Criminal Minds

ONSDAG 08.06

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Criminal Minds
22:40 Blindspot
23:35 King & Maxwell - Siste episode!
00:35 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 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:15 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI: Serieavslutning
00:55 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson
23:45 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson
00:40 Sex og singelliv

TORSDAG 09.06

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 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Arkeologene: Skatter i havet
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:10 Ikke gjør dette hjemme - Canada
14:50 Lenas reiser
15:00 NRK nyheter
15:09 Delfinanes hemmelege liv
16:00 NRK nyheter
16:15 Optimistene
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Gateteater i Berlin
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Friidrett: Bislett Games
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Friidrett: Bislett Games
22:00 Debatten
23:00 Kveldsnytt
23:15 I Larsens leilighet: Jorunn Kjellsby
23:45 Bislett Games - 50 år med verden-
srekorder
00:45 Brennpunkt

Det beryktede stevnet 
Toro de la Vega i 
Tordesillas er blant 

arrangementene som vil bli 
berørt av forbudet. Løpet 
går ut på at en okse jages 
gjennom byens gater til en 
åpen plass utenfor sentrum 
der den blir drept med 
spyd. Stevnet vil fremdeles 
kunne arrangeres, men uten 
at oksen drepes. Et liknen-
de forbud er foreslått av det 
nåværende byrådet i Valen-
cia.

At Castilla y León nå inn-
fører forbud mot drap av 

okser, inngår i rekken av 
nye restriksjoner mot tyre-
fekting og okseløp i Spania. 
Siden lokalvalgene i fjor 
har en rekke kommuner 
rundt omkring i landet inn-
ført forbud mot den kontro-
versielle tradisjonen.

Tyrefekting har i tillegg 
lenge vært forbudt i de to 
regionene Kanariøyene og 
Catalonia. Det samme vil 
trolig skje på Balearene, 
der regionsparlamentet tid-
ligere i år vedtok at dagens 
dyrevernlov skal endres.

Innfører forbud mot drap av oksen

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

Castilla y León

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

Den spanske regionen Castilla y León vil 
forby drap av okser i tyrefekting og okseløp. 
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:25 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 Gordon Ramsay rydder opp
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Råskap
19:00 Life in Pieces
19:30 Life in Pieces
20:00 Lukket visning
21:00 American Pie: Bryllupet
22:35 Enough
00:45 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson

09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Arkeologene: De som formet 
landet
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:10 Ikke gjør dette hjemme - Canada
14:50 Håndlaget
15:00 NRK nyheter
15:10 Den gåtefulle haien
16:00 NRK nyheter
16:15 Optimistene
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: 500 år med Luther
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Veien til EM
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 En hyllest til Bruce Springsteen
20:55 Tidsbonanza
21:35 Poirot: Doktoren mister en pasient
23:15 Kveldsnytt
23:30 Tony Bennett og Lady Gaga
00:25 Big Bang

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 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
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 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 America’s Funniest Home 
Videos
20:00 America’s Funniest Home 
Videos
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 The Hunger Games
00:05 The Graham Norton Show

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Kirstie
17:30 Ack Värmland
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 EURO 2016: Før kampen 
med åpningsseremoni
20:50 EURO 2016: Frankrike - 
Romania
23:00 EURO 2016: Etter kampen
23:30 FC EM
00:00 Eurojackpot 
00:15 Film:  Blood

FREDAG 10.06

LØRDAG 11.06

08:10 Debatten
09:10 Hagekampen
10:10 Midt i naturen
11:10 Antikkduellen
11:40 Mesternes mester
12:40 En hyllest til Bruce Springsteen
13:40 Veien til EM
14:05 Veien til EM
14:30 EM-studio
15:00 UEFA Fotball-EM 2016: Albania 
- Sveits
17:00 UEFA Fotball-EM 2016: Åpnings-
konsert
18:00 Big Bang
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Ole Ivars fyller 50 år!
20:55 Grantchester
21:40 Dronning Elizabeth 90 år
23:10 Kveldsnytt
23:25 Film: The Queen

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske Talenter
13:30 En reise i den siste villmark
14:00 Haiangrep
15:00 Håndballeventyret
16:00 Idol
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Wales - Slovakia
20:00 Sommer i Dyreparken
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film:  I Could Never Be Your 
Woman
23:40 FC EM
00:10 Film:  Son Of No One

08:50 Endelig ferie
09:45 Friends
10:15 Friends
10:45 Friends
11:15 Friends
11:45 Friends
12:15 Two and a Half Men
12:40 Two and a Half Men
13:05 Two and a Half Men
13:30 Two and a Half Men
14:00 Two and a Half Men
14:30 4-stjerners middag
15:30 4-stjerners middag
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 Zookeeper - Dyrenes helt
20:30 Harry Potter og Ildbegeret
23:15 Hit and Run

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
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Million Dollar Listing New York
15:00 Million Dollar Listing New York
16:00 Vanderpump Rules
17:00 Vanderpump Rules
18:00 Vanderpump Rules
19:00 The Middle
19:30 The Middle
20:00 Glee: The Concert Movie
21:30 American Reunion
23:35 Forhekset

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

I den spanske pressen er det 
spesielt fulle engelsmenn re-
gelverket rettes mot. Politi-

kere mener det hele er menings-
løst.

Alt har vært lov
Utrikkingslag som binder nakne 
menn til stolper, skriker og hoier. 
Gjerne påkledd «eksotiske» kos-
tymer. Gateprostitusjon og fyll 
ute av kontroll, gjerne midt på 
dagen. 

«Alt har vært lov» sier opposi-
sjonen i kommunen. PP og Ciu-
danos har slått seg sammen for å 
vedta regelverket.

Kommunens ledelse insinuerer 

det hele er et politisk opptrinn. 
«Vi har allerede lover som forbyr 
denne typen adferd» sier PSOEs 
talsmann Rubén Martínez. Han 
påpeker at problemet ikke er 
knyttet til mangler i regelverket 
i Benidorm kommune. Problemet 
er at reglene ikke håndheves.

Også representanten for Com-
promis-Los Verdes, Josep Bi-
gorra, deler synet til PSOE-tals-
mannen. 

«Vi kan ikke se at dette nye re-
gelverket vil løse problemet. Når 
man ikke en gang håndhever da-
gens regelverk.»

Nye tiltak mot fylleturisme
Bystyret i Benidorm har vedtok 30. mai nye direktiver 
for å begrense «fyll og spetakkel» i Benidorm.

Benidorm



www.SpaniaPosten.es  4. JUNI 2016  UTGAVE 12 2016 27

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Hageliv
12:30 Hageliv
13:00 Luksusfellen
14:00 Luksusfellen
15:00 Luksusfellen
16:00 Luksusfellen
17:00 Hellstrøm rydder opp
18:05 Luksusfellen Sverige
19:10 Runaway Vacation
21:00 P.S. I Love You
23:15 The Blacklist
00:15 Odyssey

08:08 Gull på Godset
09:08 Verdens Rikeste Land på TV
09:38 Det søte sommerliv
10:08 Eventyrlige hoteller
10:40 Tidsbonanza
11:18 Antikkduellen
11:46 Mesternes mester
12:45 Lenket
13:45 VM rallycross
14:30 EM-studio
15:00 UEFA Fotball-EM 2016: Tyrkia - 
Kroatia
17:00 Oslo Grand Prix
17:30 Tidsbonanza
18:10 Sverre M. Fjelstad
18:30 Hygge i hagen
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Glimt av Norge: Fuglefolket på 
Utsira
20:00 EM-studio
21:00 UEFA Fotball-EM 2016: Tyskland 
- Ukraina
23:05 Kveldsnytt
23:20 Side om side
23:45 Mord uten grenser
00:43 Grantchester

08:20 Boligkrise
09:10 Alt for Norge
10:25 America’s Funniest Home 
Videos
10:50 America’s Funniest Home 
Videos
11:15 America’s Funniest Home 
Videos
11:45 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 Friends
14:15 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 Sinnasnekker’n
17:30 Sveriges verste kjendis-
sjåfør
18:30 Ullared: Den neste sal-
gssuksessen
19:30 Ullared
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:25 Criminal Minds: Beyond 
Borders
00:25 Castle

SØNDAG 12.06

MANDAG 13.06
09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Arkeologene: Jakten på jegerne
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:15 Glimt av Norge: Aurlandsdalen
14:30 EM-studio
15:00 UEFA Fotball-EM 2016: Spania 
- Tsjekkia
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Bydelen Lapa i Rio
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Veien til EM
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Munter mat
20:15 Hallgeir og limousinen
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Indiske somre
22:15 Indiske somre
23:00 Kveldsnytt
23:15 Miss Marple: Mot nullpunktet
00:50 Film: Sin City

Tirsdag 14. Juni

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Irland - 
Sverige
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Håndballeventyret
22:45 Gåsmamman
23:45 FC EM
00:15 The Odd Couple
00:40 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:35 Top 20 Funniest
10:25 Ullared
11:20 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:15 Endelig ferie
13:15 Sinnasnekker’n
14:15 The Big Bang Theory
14:45 The Big Bang Theory
15:10 Cougar Town
15:35 America’s Funniest Home 
Videos
16:05 Friends
16:35 Friends
17:10 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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Ullared
21:30 Special Victims Unit
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New 
York
14:00 How I Met Your Mother
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Husredderne
21:30 NCIS: Los Angeles
22:30 NCIS
23:30 Sex og singelliv
00:05 Teenage Boss Sverige

08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske Talenter
13:30 Dyrepasserne: Høyde-
punkter
14:00 Sommer i Dyreparken
15:00 Hubble
16:00 Smartere enn en 5. 
klassing 
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Polen - Nord-
Irland
20:00 Petter Uteligger - Tiden 
etter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Beck: Den japanske 
shunga
22:45 Beck: Den japanske 
shunga
23:50 FC EM
00:20 Chosen
00:50 Chosen

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!

Valencia

Erkebiskop er imot likestilling

Erkebiskop Antonio Cañizares i Comuni-
dad Valenciana sjokkerer med nye uttalelser. 

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

Mannen som tidligere 
har «gått løs på» 
flyktninger og kalt 

dem en «trojansk hest» i Eu-
ropa, har på nytt havnet i med-
ias søkelys. Denne gangen for 
sitt syn på homofile, transper-
soner, kvinner og likestilling. I 
følge den 70 år gamle biskopen 
er alle spanske lover som viker 
fra det tradisjonelle synet på 
mann og kvinne uakseptable, 
basert på en «foredersk» og 
«destruktiv» ideologi. Bisko-
pen oppfordrer det spanske folk 
til å motsette seg slike lover.

De nye uttalelsene fra erkebis-
kopen i Comunidad Valenciana 
kommer i forbindelse med at 
regionsregjeringen til president 
Ximo Puig (PSOE) er i ferd 
med å legge frem et nytt lovfor-
slag der transseksualitet ikke 
lenger skal sees på som en syk-
dom.

Biskop Cañizares som regnes 
som en anti-feminist, mener 

samfunnet generelt er truet av 
verdslig lovgivning og at vi må 
stå opp mot homsenes «impe-
rium».

I motsetning til sitt overhode 
pave Frans I i Roma som har 
uttalt at han ikke vil sette seg til 
doms over homofile - «Hvem 
er jeg til å dømme homofile?» 
- går valensiabiskopen ikke 
bare hardt ut mot likestillingen 
og kjønnsnøytrale lover men 
oppfordrer meningheten til å 
motsett seg dem.

I oktober i fjor gikk han også ut 
mot flyktninger og det han 
mente var en «trojansk hest» i 
Europa som etter hvert ville 
komme til å ødelegge det vest-
lige samfunnet innenfra. Disse 
uttalelsene måtte han senere gå 
tilbake på. Han ble også an-
meldt av nettverksorganisasjo-
nen La Red Española de Inmi-
gración som jobber med 
flyktninger i Spania.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres 
Show
13:00 Million Dollar Listing 
Miami
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Lukket visning
21:30 Chicago Med
22:30 Chicago P.D.
23:30 Sex og singelliv
00:05 Teenage Boss Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Arkeologene: Vikingen - superhelt 
og bonde
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:10 Ikke gjør dette hjemme - Canada
14:50 Håndlaget
15:00 NRK nyheter
15:09 Fotball-vulkanen Island
16:00 NRK nyheter
16:15 Optimistene
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Argentina etter krisa
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Bokbyen Tvedestrand
18:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Fuglefjellet Hornøya
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Siste tango i Halifax
22:20 Arkitektens hjem
22:50 Glimt av Norge: Utvær
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Tidsbonanza
00:25 Vera

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
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:15 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:10 Friends
16:40 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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Ullared: Den neste salgssuk-
sessen
21:30 Costa del Kongsvik
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 Ack Värmland
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Eventyrlige nordmenn 
20:00 EURO 2016: Før kampen
20:50 EURO 2016: Portugal - Island
23:00 EURO 2016: Etter kampen
23:30 FC EM
00:00 The Odd Couple
00:25 Criminal Minds

TIRSDAG 14.06

ONSDAG 15.06

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Romania 
- Sveits
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Thirteen
22:50 Eventyrlige nordmenn
23:45 FC EM
00:15 The Odd Couple
00:40 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 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Sveriges verste kjendissjåfør
21:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing Miami
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Skjønnhetsfellen Sverige
23:30 Sex og singelliv
00:10 Teenage Boss Sverige

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

Kanskje du lurer på noe?

Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1961
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Arkeologene: Makt og ære
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:15 Glimt av Norge: Via Ferrata
14:30 EM-studio
15:00 UEFA Fotball-EM 2016: Russland - 
Slovakia
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Mathias Rust - en flytur 
for fred
17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt
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 Solgt
20:15 EM-studio
21:00 UEFA Fotball-EM 2016: Frankrike - 
Albania
23:05 Kveldsnytt
23:20 Arktisk superstjerne
00:20 Siste tango i Halifax

I fjor ble det delt ut tre bø-
ter for bading ved rødt 
flagg. Nå varsler rådhu-

set de vil følge og utvide 
denne praksisen.

Faren ved den enkelte stran-
den er markert med grønne, 
gule og røde flagg. De røde 
flagget er for å varsle om far-

lige strømmer, mye bølger 
og andre forhold som kan 
føre til fare i vannet. Det er 
ikke uvanlig at spesielt eldre 
mennesker dør på strendene. 
De eldre er spesielt sårbare 
for strømmer og andre ting 
som kan føre til utmattelse 
og drukning.

150 Euro i bot for å bade på «rødt»

Guardamar del Segura har noen av de 
beste strendene i Torrevieja-området. 
Men pass på å følge «flagg-innstruksen».

Guardamar

søker TIl spAnIA: Fra stranden i Valencia.

Norsk kvinne funnet drept
Mallorca

Kvinnen ble funnet man-
dag 30. april på et hotell 
på Mallorca og politiet 

etterforsker dødsfallet som et 
drap. Mannen som kvinnen rei-
ste med etterlyses av politiet.  
Kvinnen ble funnet ille tilredt 
med flere kutt, avisen «Diario de 
Mallorca» skeriver det var mye 
blod på åsstedet.

Politiet holder alle muligheter 
åpne og venter nå på en obduk-
sjonsrapport. Kriminalteknikere 
anslår at kvinnen ble døde natt til 

søndag eller tidlig på mandags 
morgen.

Ifølge vitner som bor på leilig-
hetshotellet skal paret ha kran-
glet heftig kvelden før kvinnen 
ble funnet død. De pårørende har 
i følge UD blitt varslet om døds-
fallet.

– Utenriksdepartementet er kjent 
med at en norsk borger skal ha 
blitt funnet død i Spania. De på-
rørende er varslet, sier presse-
vakt Astrid Sehl i UD til NRK.
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08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing Miami
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Top Model USA
19:30 Luksusfellen
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson
23:30 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson
00:40 Sex og singelliv

09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1961
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Hemmelige svenske rom
11:00 
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Hallgeir og limousinen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1961
14:00 NRK nyheter
14:10 Ikke gjør dette hjemme - Canada
14:50 Håndlaget
15:00 NRK nyheter
15:10 Den gåtefulle haien
16:00 NRK nyheter
16:15 Naturligvis
16:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Idrettsfest i Rio
17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt
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 Antibiotika-apokalypsen
20:15 EM-studio
21:00 UEFA Fotball-EM 2016: Tyskland - 
Polen
23:05 Kveldsnytt
23:20 I Larsens leilighet: Jon Øigarden
23:50 Den gåtefulle haien
00:39 Antibiotika-apokalypsen

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
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 The Big Bang Theory
14:45 The Big Bang Theory
15:15 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 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 Neste sommer
19:30 Brille
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Neste sommer
23:00 Brille
00:00 CSI
00:55 Castle

TORSDAG 16.06

FREDAG 17.06
09:00 NRK nyheter
09:10 Hygge i Strömsö
09:50 Filmavisen 1961
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Hemmelige svenske rom
10:55 
11:00 
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Naturligvis
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 NRK nyheter
14:00 EM-studio
15:00 UEFA Fotball-EM 2016: Italia - Sverige
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Buenos Aires - en by i våre 
hjerter
17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt
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
19:30 Norge Rundt
19:55 En hyllest til Bruce Springsteen
20:55 Tidsbonanza
21:35 Poirot: Mord etter alfabetet
23:15 Kveldsnytt
23:30 Leonard Cohen - live i Dublin
00:30 Big Bang

10:00 God morgen 
Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Home and Away 
15:30 Home and Away: An eye 
for an eye
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Tsjekkia - 
Kroatia
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Mord og mysterier - Se-
songstart!
22:45 Mord og mysterier
23:45 FC EM
00:15 Eurojackpot 
00:30 Film:  World War Z

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:20 4-stjerners middag
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 The Big Bang Theory
14:45 The Big Bang Theory
15:10 Cougar Town
15:40 America’s Funniest Home 
Videos
16:05 Friends
16:40 Friends
17:10 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 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 America’s Funniest Home 
Videos
20:00 America’s Funniest Home 
Videos
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Poseidon
23:20 The Graham Norton Show
00:20 CSI

08:30 The Ellen
DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing Miami
14:00 Sex og singelliv
14:30 Masterchef USA
15:30 Gordon Ramsay rydder opp
16:30 Svenske Hollywoodfruer
17:30 Råskap
19:00 Husredderne
20:00 Lukket visning
21:00 (500) Days of Summer
22:35 Snakes on a Plane
00:35 American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson

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  

Cádiz 

nAkenbAdere: Foto: Aitor Méndez

Dersom badegjester 
ønsker å ta av seg 
alle klærene må de i 

fremtiden dra til steder som 
ligger utenfor byen. Den 
spanske nudistorganisasjo-
nen Federación Española de 
Naturismo gikk i 2013 ret-
tens vei for å stoppe forbu-
det, men har tapt saken i 
høyesterett.

Å kle seg naken i full offent-
lighet kan i følge dommen 
ikke anses som en grunnleg-
gende menneskerett og er 
derfor ikke beskyttet av ar-
tikkel 16 i den spanske 
grunnloven. Retten viser til 
rettspraksis fra tilsvarende 
saker i Barcelona og Valla-
dolid der man er kommet til 
samme konklusjon.

Byen Cádiz i Syd-Spania vil forby folk å 
praktisere nudisme på sentrumsnære strender. 

Forbyr nudisme i byen

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 EURO 2016: Før kampen
17:50 EURO 2016: Ukraina - 
Nord-Irland
20:00 God sommer Norge
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Criminal Minds
22:40 Blindspot - Sesongavslut-
ning!
23:35 FC EM
00:05 The Odd Couple
00:30 Criminal Minds

Summer, Sailing, Mojitos & Tapas… 
Does this sound like the 

perfect day?

Also included: VAT, insurances, fuel, 
tender boat & final cleaning

Summer Special

595€
ALL INCLUDEDfor up to 7 people

Punta Estrella Charters 

offers a whole variety of 

services involving the sea. 

Please check our website 

or call us for any help or 

special event that we can 

help you plan.

PUNTA ESTRELLA CHARTERS DISCOVERING NAUTICAL ADVENTURES 

· Whole day at sea (approx. 8 hours) 
 with private use of our Dufour 385 
 sailing yacht incl. professional skipper

· Selection of tapas

· Regional wines & non-alcohol beverages
· Mojitos

(we speak english)
puntaestrellacharters.com
info@puntaestrellacharters.com

+ 34 647 882 314 

The 38ft Dufour 385 Lady Maïa sets sail daily from Denia or Javea 

where you can indulge in a day of relaxation or simply learn the 

ropes with our professional skipper on a private sailing yacht. After 

anchoring up in one of the stunning bays take a dive in the crystal 

blue sea & enjoy a delicious tapas lunch & mojitos on deck.

THEN CONTACT PUNTA 

ESTRELLA CHARTERS FOR 

AN UNFORGETTABLE 

DAY SAILING ALONG THE 

PICTURESQUE BAYS OF THE 

COSTA BLANCA.
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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
13:00 Million Dollar Listing Miami
14:00 Million Dollar Listing Miami
15:00 Million Dollar Listing Miami
16:00 Vanderpump Rules
17:00 Vanderpump Rules
18:00 Vanderpump Rules
19:00 The Middle
19:30 Battle of the Year
21:30 Love Happens
23:30 Admission

08:55 Hjertevenner
09:25 Hagekampen
10:25 Midt i naturen
11:25 Antikkduellen
11:55 Mesternes mester
12:55 En hyllest til Bruce Springsteen
13:55 På bortebane
14:35 Norge Rundt
15:00 Arkitektens hjem
15:30 Arktisk superstjerne
16:30 Big Bang
17:30 EM-studio
18:00 UEFA Fotball-EM 2016: Island - 
Ungarn
20:00 Lørdagsrevyen
20:30 EM-studio
21:00 UEFA Fotball-EM 2016: Portugal - 
Østerrike
23:05 Kveldsnytt
23:20 Christine live
00:25 Nattkino: Sommaren med Göran

08:05 Alt for Norge
09:20 Endelig ferie
10:20 Friends
10:50 Friends
11:30 Friends
12:00 Friends
12:30 Friends
13:00 Two and a Half Men
13:30 Two and a Half Men
14:00 Two and a Half Men
14:30 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 4-stjerners middag
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 4-stjerners middag
19:30 Trollmannens læregutt
21:30 Hangover
23:35 Going the Distance

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske Talenter 
14:00 EURO 2016: Før kampen
14:50 EURO 2016: Belgia - Irland
17:00 Håndballeventyret
18:00 Mr. Bean
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Sommer i Dyreparken
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film:  Flight
00:20 FC EM
00:50 Film:  Operasjon Argo

LØRDAG 18.06

SØNDAG 19.06

08:50 Alt for Norge
10:05 America’s Funniest Home Videos
10:30 America’s Funniest Home Videos
11:05 America’s Funniest Home Videos
11:35 Friends
12:05 Friends
12:35 Friends
13:05 Friends
13:45 Friends
14:15 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Sinnasnekker’n
17:30 Sveriges verste kjendissjåfør
18:30 Ullared: Den neste salgssuksessen
19:30 Ullared
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:30 Criminal Minds: Beyond Borders
00:25 Castle

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Hageliv
12:30 Hageliv
13:00 Vanderpump Rules
14:00 Luksusfellen
15:00 Luksusfellen
16:00 Luksusfellen
17:00 Luksusfellen
18:00 Hellstrøm rydder opp
19:00 Luksusfellen Sverige
20:00 Eventyrlig oppussing
21:00 Safe Haven
23:05 The Blacklist
00:00 Odyssey
00:55 Skjønnhetsfellen Sverige

08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske Talenter 
14:15 Film:  42
17:00 Sommer i Dyreparken
18:00 Sykkel: Den store styr-
keprøven
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mer enn gull 
20:00 EURO 2016: Før kampen
20:50 EURO 2016: Sveits - 
Frankrike
23:00 EURO 2016: Etter 
kampen
23:30 FC EM
00:00 Chosen 
00:25 Chosen 
00:55 Blindspot

08:08 Danske slott
09:08 Toppform
09:38 Hjertevenner
10:08 Price og Blomsterberg
10:38 Ei reise over Island
11:08 Eventyrlige hoteller
11:38 Antikkduellen
12:08 Mesternes mester
13:08 Arkitektens hjem
13:38 Nattkino: Sommaren med Göran
15:10 I Larsens leilighet: Jon Øigarden
15:40 Solgt
16:10 Munter mat
16:40 Fuglefjellet Hornøya
17:50 Tidsbonanza
18:30 Hygge i hagen
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Svartbjørnen Lily
20:45 Film: Sommerbryllup i Italia
22:35 Hitlåtens historie: “99 Luftballons”
23:05 Kveldsnytt
23:20 Side om side
23:45 Mord uten grenser
00:45 Historien om WikiLeaks

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

Spanske fornavn
Tidligere var det «Maria Jose» man skulle hete. 
Nå skal spanjolene hete Lucia og Alejandro.

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...

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjøP oG sALG AV biLer
ALLe TyPer rePArAsjoner,

oGsÅ KArosseri
10 LÅnebiLer

Når de spanske barn ble 
døpt i 1930 fikk jentene 
og guttene kalt Maria 

Jose. Mer enn halvparten av bar-
na fikk disse navnene.

Josef og Maria
Når Spanias velstand begynte å 
øke på 60-tallet var en baby 
boom. Da var det helgener barna 
ble oppkalt etter. Mest utbredt 
blant jentene var Maria Carmen, 
Ana Maria og Maria Dolores. Ni 

av ti jenter ble kalt Maria i kom-
binasjon med et navn til. Guttene 
ble kalt Antonio, Manuel og Jose 
(Josef).

Når de spanske barna blir døpt 
på 2000-tallet, er Jesu mor Maria 
fortsatt populær, dog bare for en 
liten del av jentene. Lucia og 
Paula er nye populært navn. På 
guttenes side, er det populært 
med Alejandro, Daniel og Pablo.
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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!

El Portet, Moraira

Denne gangen har SpaniaPostens 
fotograf tatt seg turen over Puig 
Campana. Vi ser her Altea og 
Calpe i det fjerne, og fjellende in-
nover i landet på baksiden av Puig 
Campana som er et av de høyeste 
fjellene i Valencia regionen.
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