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

Leiebil i Spania
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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Promote your 
business here!

694 441 084
mc@spaniaposten.es

*Price for modul 1 printed inside our newspaper.

SpaniaPosten

From only 120€ month

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

Blomsterslag i Valencia
Det er ikke nødvendig å 

reise helt til Afrika for å 
oppleve flodhester og 

elefanter i naturlige omgivelser. 
Det holder med en tur til Safari 
Aitana. Husk bare å lukke vindu-
ene når du nærmer deg løvene.

Tar du bilen fra Alfaz del Pi opp-
over fjellene mot Benimantell, 

via La Nucia, Polop og Guada-
lest, så vil du flere steder langs 
veien se skilter til Safari Aitana, 
som ligger i en innelukket dal i 
Aitana fjellene. Fra Torrevieja er 
det en flott tur via Alicante og 
Alcoy. Ingen steder på Costa 
Blanca kommer du nærmere en 
ekte ”safarifølelse” enn her.

Safariopplevelse i spanske fjell

En av Spanias mange litt 
snodige men utvilsomt 
morsomme festivaler er 

«Batalla de los Flores», blom-
sterslaget som går av stabelen 

siste søndag i juli hvert år. Et 
fargerikt opptog, med musikk og 
store flåter med jenter kledd som 
«falleras» går opp og ned Valen-
cias «Paseo de la Alameda». 

Sommerguide 2016
Badeparker
dyreparker

UtflUkter
MUseer
storBy

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

Etter valget 26. juni er re-
gjeringspartiet fremdeles 
størst, men har gått kraftig 

tilbake og tapt flertallet de hadde 
etter valget i 2011. Skal Rajoy 
beholde makten, er han derfor 
avhengig av støtte fra de andre 
partiene i Kongressen. Etter flere 
runder med samtaler ser det ut til 
at sentrum-høyrepartiet Ciudada-
nos vil avstå fra å stemme imot 
en eventuell investitur. Det er 
imidlertid ikke nok til å danne 
regjering. Rajoy er også avhen-
gig av hjelp fra andre partier.

På tross av at det igjen ser mørkt 
ut for Rajoy, har partiet hans al-
lerede vunnet en symbolsk viktig 
seier. Tirsdag 19. juli var det valg 

av presidentskap i Kongressen. 
Partiets Ana Pastor (i dag utvi-
klings- og samferdselsminister) 
ble valgt til president med støtte 
fra nettopp Ciudadanos.

Partido Popular fikk 33 prosent 
av stemmene i valget 26. juni, 
fem prosent mer enn de hadde 
etter første valg 20. desember 
2015. Partiet har med andre ord 
styrket sin posisjon i Kongressen 
siden forrige runde med forhand-
linger. Likevel er PP som sist 
avhengig av støtte fra de andre 
partiene i Kongressen.

Så langt har statsminister Maria-
no Rajoy bare oppnådd delvis 
støtte fra ett parti, sentrum-høy-

repartiet Ciudadanos. Partiets 
leder Albert Rivera sa nei til Ra-
joy ved forrige valg. Nå har han 
og resten av Ciudadanos delvis 
snudd og gått med på å stemme 
blankt ved en eventuell investi-
tur. Det er imidlertid ikke nok til 
å danne regjering.

I tillegg til en eventuell avståelse 
fra Ciudadanos, trenger nemlig 
regjeringspartiet at minst ett av 
de andre store partiene PSOE og 
Unidos Podemos også er villige 
til å avstå. En slik garanti har den 
fungerende statsministeren fore-
løpig ikke fått.

Dersom Rajoy ikke oppnår den 
støtten partiet hans trenger, vil 

trolig arbeiderpartiet PSOE og 
sosialdemokratene i Unidos Po-
demos gå i forhandlinger. Det er 
imidlertid usikkert om de to par-
tiene kan bli enige. PSOE-leder 
Pedro Sánchez og Podemos-le-
der Pablo Iglesias fant ikke tonen 
etter forrige valg. Partilederne 
har etter det antydet en viss vilje 
til å forhandle, men uten å kon-
kretisere et samarbeid.

Skulle ingen av partiene bli eni-
ge om regjering, vil det igjen gå 
mot et nytt parlamentsvalg – det 
tredje på ett år. Datoen for et 
eventuelt nyvalg er satt til 27. 
november.

Statsminister Mariano Rajoy og det konservative Partido Popular vil forsøke å danne mindretallsregjering i Spania. 

Norge
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www.solalbir.com / mail@solabir.com
T: +34 966 868 620 / 695 592 402

De fleste tilfellene gjelder 
påbygg og svømmeba-
seng som ikke er blitt 

meldt inn. I tillegg finnes det ek-
sempler på at hele eiendommer 
med hus og hage er holdt skjult. 
Kontrollene har gitt ekstra inn-

tekter på 1,2 milliarder euro til 
over 4.000 kommuner. Regio-
nene der skattejukset har vært 
størst er Andalucía, Galicia og 
Castilla y León, skriver El Mun-
do.

Bolig

Avslører eiendomsjuks med droner
Benidorm

Leroy Merlin åpner i desember

Fra før av finnes det butik-
ker i Alicante, Elche og 
Orihuela, men ingen nord 

på Costa Blanca. I tillegg til å 
være et nytt tilbud til innbyg-
gerne i distriktet, betyr investe-
ringen også mange nye arbeids-
plasser. Det franske selskapet har 

allerede gjort avtaler med kom-
munen om å gjøre ansettelser 
lokalt.

Helt fra starten har det vært et 
mål at Leroy Merlins investering 
i Finestrat skal bidra til å få ned 
arbeidsledigheten i distriktet. I 

følge Alicante-avisen Informaci-
ón har Finestrat-ordfører Juan 
Francisco Pérez nå underskrevet 
en avtale med selskapet om jobb-
kontrakter i kommunen, til 
sammen 80 arbeidsplasser. Byg-
gearbeidene til den nye butikken 
startet i februar i år. Dersom alt 
går etter planen åpner senteret 
allerede i desember.

Byggevarekjeden Leroy 
Merlin åpner på ”La 
Marina” Finestrat i 
desember. Da vil man 
slippe å ta turen til 
Alicante fra Albir-området 
for å finne et stort utvalg 
av produkter man i Norge 
ville funnet på byggmakker 
o.l.

Hunde & KATTeHOTeLL
Individuelle rom  -  Innlagt gulvvarme 

Bakgrunnsmusikk  -  Ozon  -  Opparbeidede 
lekeparker - Hjemkjøringstjeneste

Alle typer katter og hunder velkommen!
C.N.332 Km.148 variante Benidorm • 03502 Benidorm

T. 96 585 59 81 • M. 660 103 003 • www.caraby.net

Spanske skattemyndigheter har ved hjelp av satellitt-
bilder og droner avslørt unndragelse av eiendomsskatt 
hos nærmere 1,7 millioner eiendommer i Spania. 
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Teruel

Murcia

Hatmeldinger mot avdød tyrefekter

Kvinne omkom i okseløp i Murcia

Den 29 år gamle Barrio 
døde i møte med en okse 
under et tyrefektingstev-

ne i Teruel den 9. juli i år. Det 
spanske dyrevernpartiet Partido 
Animalista Contra el Maltrato 
Animal (PACMA) har tatt av-
stand fra sjikanen og mener det 
er svært beklagelig at folk bruker 
kampen mot dyremishandling i 

Spania til å «feire» dødsfallet til 
andre mennesker.

Politet etterforsker nå mel-
dingene for å se om de er i 
brudd med den spanske 

straffelovens paragraf om hatkri-
minalitet. I følge avisen El País 
er seks personer anmeldt i saken.

Kvinnen skal ikke ha ruk-
ket å komme seg inn bak 
gjerdene da oksen kom 

løpende. Hun ble fraktet til syke-
huset i nabokommunen Caravaca 
de la Cruz, men døde kort tid 

senere. I sommermånedene er 
det høysesong for okseløp i Spa-
nia. Bare i løpet av juli har tre 
personer omkommet i forskjel-
lige stevner og flere titalls perso-
ner er skadet.

Den nylig avdøde tyrefekteren Víctor Barrio er blitt 
gjenstand for hatmeldinger i sosiale medier i Spania.

En 45 år gammel kvinne omkom mandag 18. juli 
under et okseløp i Moratalla i Murcia. 

Hunde OG KATTeHOTeLL I FIneSTRAT
den perfekte plass for din katt eller hund

Velkommen på besøk!

www.shieldaigkennels.com
Ring: 965878284 /680562745
info@shieldaigkennels.com

Finn oss på Facebook       m Skal du på ferie, reise hjem eller 
jobbe?  La din beste venn være 
hos oss - hos vår familie får de 

det morsomt også!

du vil ikke føle deg langt vekk!
Vi oppdaterer deg med

meldinger på Whatsapp når vi 
går tur, koser og er på eventyr!

KJØRETØY DETAILING SpESIALIST
Profesjonell polering og reparasjon av lakkskader

Ceramic Pro lakkbehandling
Interiørservice og lær-restaurering

Frontlykt rengjøring mm.
Partida el Planet 192, Altea

tel: 865 670 766 / 722 139 367
www.autoartealtea.com

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

Altea

Ny strandpromenade i Altea

Altea har endelig fått sin nye strandpromenade og bystrand.

Den etterlengtede gang-
stien er en forlengelse av 
den gamle promenaden 

og går fra nordenden av byen og 
helt opp til utløpet av elven Al-
gar. Den offisielle åpningen var 
fredag 22. juli, et prosjekt som 
har kostet 350.000 euro. Prome-
naden har flere grøntanlegg og 

parker og vil være belyst på 
kvelden.

Den nye strandpromenaden i Al-
tea inngår i en større investering 
på 4,6 millioner euro, der målet 
er å forbedre Alteas «fasade» 
mot havet. I tillegg til promena-
den skal det bygges en kunstig 

strand for å beskytte nedre del av 
gamlebyen mot haverosjon. Det-
te vil bli et nytt rekreasjonsom-
råde for innbyggere og besøken-
de, opplyser kommunen. 
Promenaden ble offisielt åpnet 
av byens ordfører Jaume Llina-
res fredag 22. juli.
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NORSKE TV-KANALER

DANSKE TV-KANALER

SVENSKA TV-KANALER
NYTT 

TIL
BU

D

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

Gibraltar Madrid

Britisk atomubåt kolliderte ved Gibraltar PP i retten for bevisforspillelse

Storbritannias forsvarsminis-
ter Michael Fallon har bedt 
sin spanske kollega Pedro 

Morenés om unnskyldning for 
ulykken. Reaktoren på båten skal 
ikke ha blitt ødelagt i sammen-
støtet. Kollisjonen oppleves like-
vel som svært alvorlig i Spania. 
Spanske myndigheter har bedt 

Storbritanna om en forklaring i 
saken.

Spania har også tidligere reagert 
på at britene bruker Gibraltar 
som base for atomdrevne ubåter. 
På begynnelsen av 2000-tallet 
skal atomubåten HMS Tireless 
har ligget i havn for reparasjoner 

etter å ha fått en sprekk i kjøle-
anlegget på reaktoren, skriver 
avisen El País. HMS Ambus som 
kolliderte onsdag 20. juli er en 
atomubåt på 7.400 tonn, utstyrt 
med krysserraketter av typen To-
mahawk.

Den britiske atomubåten HMS Ambush kolliderte onsdag 20. juli med et lasteskip utenfor Gibraltar. Dommeren i saken mener 
selve partiorganisasjo-
nen kan ha bidratt til be-

visforspillelse ved å slette infor-
masjon på datamaskinen til den 
tidligere kassereren. Dette skjed-
de på et tidspunkt da mistanken 
mot ham allerede var kjent for 
offentligheten. PP som tidligere 
i år fikk status som tiltalt i saken 
må nå forklare seg i retten. Retts-
forhandlingene er ventet å starte 
4. oktober.

Blant forholdene som er av be-
tydning i saken er de 43 millio-
ner euroene som er funnet på 
kontoer i Sveits, penger etterfor-
skerne mener kan spores tilbake 
til både kassereren Bárcenas og 
partiet han representerte. Ankla-
gen mot PP har vært kjent lenge 
og inngår i den såkalte Caso Gü-
rtel, partiets største korrupsjons-
sak.

Regjeringspartiet Partido Popular anklages i korrupsjonssaken 
mot partiets økonomiansvarlige gjennom flere år Luis Bárcenas. 
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BoligBolig

Briter borte fra markedet etter BrexitTo år med prisstigning i markedet

Økonomi

Resultatet er noe over mar-
kedets forventninger.

Banken brukte 475 millioner på 
restrukturering og skjøt inn 120 
millioner euro i det«Europeiske 

fondet for restrukturering» i 
samme perioden.

Den spanske banken har utviklet 
seg til en internasjonal storbank 
og i kjøpte i løpet av «krisen» en 

rekke banker utenfor Spania. 
57% av overskuddet kommer fra 
bankens europeiske virksomhet, 
resten kommer fra virksomheten 
i USA og Latin-Amerika.

Nesten 3 milliarder Euro i overskudd
Den spanske storbanken Santander melder om et overskudd på 2.911 millioner 
Euro årets første seks måneder.

Etterspørselen blant briter 
gikk betydelig ned alle-
rede før den skjebnesvan-

gre folkeavstemningen. Etter ja 
til utmeldelse er boligkjøpene 
lagt på is og etterspørselen mini-
mal. Nedgangen får betydning 
for salget først og fremst i områ-
der langs kysten, skriver spanske 
aviser. Bransjefolk håper ned-
gangen er midlertidig og at inter-

essen etter hvert vil ta seg opp 
igjen.

Britene utgjør den klart største 
utenlandske kjøpegruppen på det 
spanske boligmarkedet, en andel 
på over 20 prosent. At salget til 
briter nå er nærmest fraværende 
forklares med nedgangen i ver-
dien på pundet i forhold til eu-
roen og usikkerheten knyttet til 

den forestående utmeldelsen av 
EU (Brexit).

Det er først og fremst kyststrø-
kene i Spania som Costa Blanca, 
Murcia, Solkysten og Balearene 
som merker endringen, steder 
som tradisjonelt har vært de mest 
populære blant utlenlandske kjø-
pere

Etter Storbritannias nei til EU er britiske kjøpere nærmest borte fra det spanske boligmarkedet.

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

Det fremgår av den nye 
rapporten fra EUs statis-
tikkbyrå Eurostat. I før-

ste kvartal i år var prisene 6,3 
prosent høyere enn for bare et år 
siden, den sterkeste prisveksten 
siden sammenbruddet i bolig-

markedet i 2008. I følge Eurostat 
har prisene steget i åtte kvartaler 
på rad. Før det hadde Spania hele 
seks år med prisnedgang. For 
landene i eurosonen sett under 
ett var pristigningen i første 
kvartal på 3 prosent.

Boligprisene i Spania har steget i to år på rad. 

Ptda. Cap-Blanch 77, n-332,  Altea
 Tlf: 965 843 144 / 966799815

           673468922    info@reliable-clima.com

Calle Francisco Alonso Lorenzo 22,
Torrevieja

Mob: +34 667 299 879 / +34 965705373
info@skansmide.com

VIndueR & dØReRSPeSIALISTeR PÅ  
AIRCOndITIOnInG

KJeMPeTILBud!
FeRdIG InSTALLeRT AC 610 €

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

BENIDORM: Briter sitter i stor grad på gjerdet. Mest merkes det hvor briter har utgjort en stor del av markedet.Økonomi

Spanske banker består stresstest

Allerede i 2014 ga Den 
europeiske sentralban-
ken (ESB) Spania ka-

rakteren godkjent etter å ha tes-
tet 15 av landets største banker. 
Denne evalueringen får nå støtte 
av EUs andre finansielle tilsyns-
myndighet EBA. Den spanske 
banksektorens tilbakekomst har 
imidlertid ikke vært gratis. Etter 
finanskrisen i 2008 og sammen-
bruddet i eiendomsmarkedet er 
bankene tilført mer enn 60 mil-
liarder euro fra det offentlige. 

Over halvparten av pengene er 
kommet gjennom bankstøtten 
som Spanias regjering fremfor-
handlet med EU i 2012. Blant de 
bankene som fikk mest penger 
var sparebankgruppen Bankia 

som mottok tilskudd på over 22 
milliarder euro.

I dag er Bankia blant de seks 
bankene som har bestått EBAs 
stresstest. De fem andre er 
BBVA, Banco Santander, Caixa-
Bank, Banco Popular og Banco 
Sabadell. Testen har som mål å 
kartlegge stryrken til bankene 
ved eventuelle endringer i øko-
nomien, som for eksempel økt 
arbeidsledighet, renteøkning el-
ler store endringer i prisen på 
olje.

EBA som regulerer EU-medlem-
menes bankvirksomhet ble opp-
rettet i 2011 og løper parallelt 
med Den europeiske sentralbank 
(ESB).

Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) gir godkjent 
til Spanias seks største banker Bankia, BBVA, Banco 
Santander, CaixaBank, Banco Popular og Banco Sabadell. 
De seks bankene passerte stresstesten til EU-byrået uten 
problemer, skriver avisen El País.
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Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

START dITT SØK eTTeR eIendOM HOS OSS I SOLALBIR!

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

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

Økonomi

Turisme

Luftfartsverket AENA’s overskudd opp 78,7%

Forklaringen ligger i en øk-
ning i den spanske flytra-
fikken på 7.2% og en øk-

ning i passasjertallet på 11.7%. 
En generell økning i turisters 

besøk til Spania er en del av for-
klaringen. Spania har også tjent 
på uro i andre turistdestinasjoner 
ved middelhavet som Tyrkia, Tu-
nis og Egypt.

Etter årets første seks månder kan det spanske luftfarts-
verket AENA melde om et overskudd på 492.3 millioner 
Euro. Dette et en kraftig økning i forhold til året før. 

EU krever at Spania gjør 
nye innsparinger på 10 
milliarder euro. Innsparin-

gene tilsvarer overskridelsen 
Spania hadde i offentlige utgifter 
i fjor da underskuddet ble på 5,1 
prosent av bruttonasjonalprodukt 

og ikke 4,2 prosent slik de hadde 
forpliktet seg til. EU har også 
varslet en bot for overskridelsen 
på opptil 2,1 milliarder euro. I 
tillegg fryses 1,1 milliarder euro 
av landets midler i EU-fondet, 
skriver avisen El País.

Spania må spare 10 milliarder euro
Bolig

Fem «strålende år» for boligmarkedet

Nøkkelen til de positive 
utsiktene er den lave 
renten. Både små og 

store investorer velger allerede å 
investere i eiendom fremfor ver-
dipapirer, fond og bankinnskudd. 
Å handle eiendom nå som pri-
sene har løftet seg noe fra «bun-
nen» kombinert med lav rente og 
positive utsikter for boligmarke-
det gjør investeringer i bolig i 
Spania både sikkert og lønnsomt.

Kjøp for å leie ut

Gonzalo Bernardos påpeker også 
at de lave rentene gjør det billi-
gere å kjøpe enn å leie. Så kan 
kan ganske trygt kjøpe for å leie 
ut og betale ned lån på denne 
måten. Man kan også låne pen-
ger i Spanske banker til fastrente 
og på den måten «forsikre» seg 
mot en eventuell renteøkning på 
sikt.

Mest «spansk» etterspørsel
Bolig-eksperten sier det vil være 
mest nasjonal etterspørsel som 

vil drive økningen i pris og et-
terspørsel fremover. Utlendinger 
har vært svært aktivte siste årene 
i deler av Spania, og man regner 
med at etterspørselen fra utlandet 
vil minske noe ettersom så man-
ge utlendinger nå har gjort sine 
kjøp og nye må komme til. Blant 
utlendinger har det vært noe 
«opphopet» etterspørsel, som ble 
løst ut 2014 - 2015, da mange 
satt på gjerdet mens prisene falt 
og kjøpte mens markedet var på 
bunn.

Akademiker, foreleser og «forståsepåer»  spår om «fem strålende år» for 
boligmarkedet i Spania. Gonzalo Bernados har gjentatte ganger blitt sitert i 
spanske medier om det spanske boligmarkedet. Han sier det beste tidspunktet 
for å kjøpe er nå, da både priser, salgsvolum og etterspørsel vil øke.
Kim I. Ammouche
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Biskop holdt minnestund for Franco
Valencia

Valencias erkebiskop Antonio Cañizares kunne 
mandag 18. juli by på minnestund for Spanias nå døde 
diktatør og for mange også massemorder, Francisco 
Franco i byens katedral.

Den noe spesielle bønnen 
ble holdt i anledning 
80-årsmarkeringen av 

starten på Den spanske borger-
krigen. En talsmann for kirken 
hevder overfor media at bisko-
pen ikke selv har ønsket å hedre 
den gamle diktatoren. Markerin-
gen var et ønske fra medlemmer 
av menigheten, noe kirken må 
respektere. Biskop Cañizares har 
tidligere havnet i medias søkelys 
for tvilsomme uttalelser om ho-
mofile, feminister og flyktninger.

At avdøde diktator Francisco 
Franco blir hedret er ikke et 
ukjent fenomen for menigheten 
i Valencia-katedralen. Hver må-
ned den tjuende markeres nemlig 
diktatorens død 20. november 
1975.

I en reportasje i avisen El País 
kan man lese om de spesielle se-
remoniene. Gudstjenestene fore-
går i det stille og har som regel 
et begrenset publikum. Normalt 
er det ikke mer enn 40 personer 
tilstede, de fleste fra en eldre ge-
nerasjon.

Minnestunden den 18. juli er i 
samme kategori. Men denne 
gangen handler det om 80-årsda-
gen for starten på Den spanske 
borgerkrigen, statskuppet som 

Franco var med på og som han 
etter hvert skulle bli leder for. 
Også denne markeringen foregår 
i stillhet. Den er for spesielt in-
teresserte.

På forhånd er det knapt nok opp-
lyst om bønnen for den gamle 
diktatoren. I programmet står 
bare fornavnet og et initial. En 
bønn skal holdes for en viss 
Francisco F.

Kirkens talsperson får spørsmål 
av El País om hvorfor navnet 
holdes skjult. Svaret er ærlig. 
Den som lagde programmet 
mente enkelte ville bli støtt av å 
se diktatorens fulle navn.

Både erkebiskop Cañizares og de 
ansvarlige i menigheten er klar 
over at bønnen er kontroversiell. 
Likevel gjennomføres den. Kri-
tikere av seremonien spør seg 
hvordan dette er mulig. Bør en 
katedral i dagens Spania feire et 
80 år gammelt statskupp, et an-
grep på en folkevalgt regjering 
- på demokratiet?

Kirkens svar er at alle, selv kjelt-
ringer og mordere, skal vises 
miskunn – guds nåde. Som ek-
sempel på denne praksisen, vises 
det til konflikten i Baskerland og 
at man tidligere har holdt guds-

tjenester der både medlemmer av 
ETA og deres ofre er blitt bedt 
for. Dersom noen vil at det skal 
bes for en bestemt person, er kir-
ken forpliktet til å følge opp. 
Rent administrativt er oppgaven 
enkel. Man leverer forespørselen 
og betaler 10 euro.

Øverste leder for Den katolske 
kirke i Valencia er erkebiskop 
Antonio Cañizares. For de som 
har fullt med i nyhetene i Spa-
niaposten er navnet ikke ukjent. 
Den samme biskopen er blant 
annet tidligere blitt anmeldt for å 
ha hetset homofile.

Den kristne families interesser 
må i følge biskopen forsvares 
mot det han mener er en blan-
ding av homsenes imperium og 
feministiske ideologier. Han har 
også uttalt seg om flyktnings-
trømmen til Europa, noe han me-
ner er en «trojansk hest» som vil 
ødelegge det vestlige samfunnet 
innenfra.

Hvorvidt den 70 år gamle kardi-
nalen også sympatiserer med det 
gamle regimet er et åpnet sprøs-
mål. Kanskje pleier han bare en 
aldrende menighet, som ikke vil 
gi slipp på sine idealer.

El País avslutter reportasjen med 
et intervju med en gammel kir-
kegjenger. Den 85 år gamle José 
Royo har aldri vært på Franco-
gudstjeneste, men han minnes 
årene med den avdøde diktato-
ren.

«Jeg har alltid sagt at de beste 
årene i livet mitt var med Franco. 
Etterpå kom demokratiet, som 
jeg aldri har likt», sier han. Den 
diskrete oppføringen av diktato-
ren i programmet forstår han seg 
ikke på. «Det jeg spør meg om er 
hvorfor de skjuler navnet. Det 
ville aldri jeg ha gjort».

Thai massasje før 45€ nå tilbud 35€

avslag ved fremvisning av denne annonsen
*kan ikke kombineres med andre tilbud

Tel: 965 841 038  *  Avda. Pais Valencia. 40 Alfaz del Pí
e-mail: imaginehairandbeauty@yahoo.com

Gele og akrylnegler kun
med gratis enkel negldekor 30€

10% 

PASS PÅ - MAnGe FIne SOMMeTILBud!
SKInnKLæR, BeLTeR, VeSKeR, LueR M.M eTTeR MÅL!

KVALITeT OG  deSIGn! RASK SeRVICe!
Sommeråpent: 9 - 15     Man - fre.   Calle San Juan3 esq. 

Tel 965887533 - www.skinnboutiquen.com

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

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. Kom og nyt vår deilige, tradis-

jonelle søndagslunsj 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 21.00 | A la carte også tilgjengelig.

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

Åpent: Tir-Lør  18.00-22.00
Søndag: 13.00-21.00 

Mandager stengt

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

nyt live musikk hos oss: 

30. juli:  Andy WInWOOd  *   6. aug: RAndALL CAIn   *   13. aug: IT TAKeS TWO
Treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

TAKTeRRASSen eR nÅ ÅPen FOR SeRVeRInG

Klager på søppel i Torrevieja
Torrevieja

Opposisjonspartiet Partido 
Popular mener den rød-
grønne kommuneledel-

sen har forsømt oppgaven med å 
holde byen ren. I følge partiet 
har det vært mer søppel i Torre-
viejas gater denne sommeren enn 
noen gang før, spesielt rundt søp-
pelkasser på fortauene og ved 
containere der søppel hentes. 

Årsaken skal være uklarheter i 
avtalen med Acciona som hadde 
kontrakten for søppeltømming i 
byen. Selskapet har lenge jobbet 
uten kontrakt, måned for måned, 

skriver avisen Información.

Avtalen med renholdsfirmaet Ac-
ciona er ikke blitt forlenget fordi 
servicen selskapet tilbyr i følge 
kommunen ikke er tilfredsstil-
lende. I mangel på avtale med et 
nytt firma, har kommunen like-
vel sett seg nødt til å kjøpe tje-
nesten av samme selskap, med 
betaling fra måned til måned.

Det er Partido Populars kommu-
negruppe som nå fremsetter kri-
tikken. Partiet er imidlertid selv 
godt kjent med problemet. Den 

forrige kontrakten fra 2004 ble 
nemlig inngått da PP satt ved ro-
ret og kompliseres av korrup-
sjonsskandalen til partiets tidli-
gere ordfører Pedro Mateo 
Hernández.

Hernández som var ordfører i 
Torrevieja i 23 år soner i dag en 
dom på tre års fengsel for kor-
rupsjon, nærmere bestemt for å 
ha manipulert kommunens an-
budskonkurranse for tømming av 
søppel.

Torrevieja kommune får kritikk for ikke å løse byens søppelproblem.

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

www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

(+ 3 4 )  9 6 6  7 0 5  0 8 3
a K U t t e l e F O n  (+ 3 4 )  6 5 0  5 7 0  4 4 4

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja
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Valencia

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

Få en gratis time helt uten forpliktelser:

96 587 08 68

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

Gratis konsultasjon og årlig sjekk

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

SPESIALIST I IMPLANTATER

Vis dette tilbudet og få

20% på all behandling
i juli og august.

SOMMER-
TILBUD

NORSK PERSONELL

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

Blomsterkrig i Valencia

En av Spanias mange litt snodige men 
utvilsomt morsomme festivaler er «Batalla 
de los Flores», blomsterslaget som går 
av stabelen siste søndag i juli hvert år. Et 
fargerikt opptog, med musikk og store flåter 
med jenter kledd som «falleras» går opp og 
ned Valencias «Paseo de la Alameda». 

Høydepunktet er når får 
man får kaste blomster 
på de stivpyntede. Men 

jentene er ikke forsvarløse de er 
«tungt bevæpnet» med tennis-
racketer så de kan forsvare seg 
og slå tilbake.

Batalla de los Flores markerer 
slutten på juli-festivalen som fei-
res i nesten hele juli. Valencia 
byr i løpet av måneden på uten-

dørskino, fyrverkeri, en rekke 
konserter mange av dem som en 
del av byens jazz-festival.

Tradisjonen går tilbake til 1892, 
det hele begynner med at de de-
korerte flåtene blir kjørt opp og 
ned avenyen «Paseo de la Ala-
meda» fire ganger. De stivpyn-
tede jentene som sitter på flåtene 
er «Falleras» som representerer 
sin bydel og sin «falla» en av 

dem er den regjerende «dronnin-
gen» eller «Falla Mayor», de an-
dre konkurrere om tittelen for 
neste år. Den regjerende «Falla 
Mayor» får æren av å være et av 
de mest ettertraktede målene for 
blomtene som etterhvert suser 
gjennom luften den femte gan-
gen opptoget går gjennom ave-
nyen.

Kim I. Ammouche

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

Godkjent fysioterapaut & podolog
Behandling, trening & rehabilitering

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

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

Moderne klinikk i gamlebyen i Altea.

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

Fysioterapi i Altea

Godkjent spansk klinikk

Se www.helfo.no for 

info om refusjon o.l.

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

DEN BESTE INDISKE RESTAURANTEN I ALFAZ

Avenida Exercits Espanyols, 6, Bajo 2
Edificio COFAZ, 03580 L’Alfaz del Pi

TAKE AWAy TILGJENGELIG SøNDAG - TORSDAG
mIN. ORDRE 25€ WHATSAPP 631 963 392

RESERVASJONER 865 670 248

åPENT HELE UKEN
lunch 13.00 - 16.00
kveld 18.00 - 23.30

Balkongkunst i Altea

Balkongene i gamlebyen i Altea er igjen prydet 
med malerier fra forskjellige kunstnere. 

Årets Balconades-utstil-
ling består av 60 arbei-
der og ble offisielt åpnet 

mandag 18. juli. Bildene vil bli 
hengende oppe helt frem til 4. 
september. Deretter skal utstil-
lingen på tur til nabokommunene 
Alfaz del Pi, Agost og Beniman-
tell.
I Altea vil bildene være å se i 
gamlebyen med gater som San 
José, San Miguel, Plaza de la 
Iglesia, Santa Bárbara, Jesús, 
Concepción, Mayor, Plaza de 

Tonico Ferrer, Salamanca og 
Portal Vell. Utstillingen har 
hengt oppe siden 15. juli, men 
ble først offisielt åpnet av ordfø-
rer Jaume Llinares mandag 18. 
juli og varer helt frem til 4. sep-
tember.

Etter Altea skal bildene stilles ut 
i Alfaz del Pi (9. til 30. septem-
ber), Agost (7. til 16. oktober) og 
Benimantell (12. til 27. novem-
ber). 

Altea

Det er igjen klar for den store tomatkrigen. 31. august 
braker det løs i landsbyen Buñol utenfor Valencia.

Tomatkrigen La Tomatina, 
som hvert år går av stabe-
len mot slutten av august 

hvert år i Buñol, noen kilometer 
vest for Valencia er en av Spa-
nias mest kjente folkefester. 
Over hundre tonn tomater farger 
byen og dens borgere røde i et 
kaotisk ”masseslagsmål” der det 
tilsynelatende er om å gjøre å 
kaste flest mulig tomater på flest 
mulig mennesker på kortest mu-
lig tid.

Fra klokken 11.00 til 13.00 er det 
regelrett tomatkrig.

Siste onsdag i August er høyse-
song for tomathøsting. Den be-
rømte tomatfestivalen like ved 
Valencia er verdenskjent. Gatene 

forvandles til elver av tomatsør-
pe iløpet av festens høydepunkt. 
De ivrigste krigerne stiller opp 
hvert år med dykkermaske og 
snorkel.

Opprinnelsen
Det er mange historier om opp-
rinnelsen til denne ”borgerkri-
gen”. Den som betraktes som 
riktig, går ut på at det under et 
tradisjonelt karneval en onsdag i 
august 1945 oppsto et mas-
seslagsmål. Tilfeldigvis sto det 
en grønnsaksbod i nærheten, og 
noen av tilskuerne begynte å 
kaste tomater på slåsskjempene 
for å kjøle dem ned. Det hele 
endte med at politiet fikk løst 
opp slagsmålet. Deltakerne, som 
da var helt røde av tomatsaft, ble 

arrestert og bøtelagt.

Samme onsdag året etter kom de 
samme ungdommene til Plazaen, 
denne gangen med egne tomater. 
Tomatkrigen ble gjentatt, med 
samme resultat: Arrestasjoner og 
bøteleggelser. Tomatkrigen ble 
faktisk forbudt ved lov i mange 
år, og i 1957 hold byens borgere 
en ”Tomatbegravelse” ved at de 
gikk i opptog med satiriske kos-
tymer, og kister med digre toma-
ter.

I 1959 ble tomatkrigen tillatt, og 
har siden den gang vært tradisjon 
organisert av bystyret. Tomatkri-
gen trekker rundt 40.000 til den 
lille landsbyen hvert år.

Valencia

La Tomatina
Den store tomatkrigen!
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Benidorm

Mundomar - Havets verden i Benidorm

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

Gjennom godt innarbei-
dede show presenteres 
dyrene på en spektaku-

lær måte. Alt foregår med en im-
ponerende presisjon. En grønn 
og rød papegøye åpner dagen, 
først tar den seg en tur på spar-
kesykkel, før den tar noen runder 
på spesiallagede rulleskøyter. 

Regnemester
Til slutt står addering og multi-
plikasjon på programmet, pape-
gøyen viser seg snart å være reg-

nemester også.   Går du videre, 
mellom en mørk og ”skummel” 
gang voktet av pirater og flag-
germus, kommer du til sjøløve-
nes verden, også her holdes et 
imponerende show. Sjøløvene 
samler søppel i bassenget og 
klapper begeistret. 

Så deler de ut fiskeluktende 
smellkyss, før de demonstrerer at 
de også behersker munn til munn 
metoden. Til slutt kan publikum 
la seg avbilde med den oppmerk-

somhetssøkende ”livredderen”.
I det store amfiet øverst oppe i 
åsen holder delfinene til. Syn-
kronsvømming får en ny betyd-
ning når verdenshavenes fremste 
akrobater setter i gang. De er 
Mundomars største publikums-
favoritter, og det er åpenbart at 
de nyter sin stjernestatus. 

barnas favoritt
Delfinshowet er barnas favoritt, 
og er alene en god grunn til å ta 
turen til den maritime drømme-

verdenen i Benidorm. 

Ellers er Mundomar et sted du 
godt kan besøke flere ganger. 
Størrelsen på anlegget er sånn 
akkurat passe. Du kan fint rekke 
gjennom på 2-3 timer, og du kan 
fint bruke en hel dag.

Priser:
Flere prisnivåer og en rekke 
kombinasjonsmuligheter.

Åpningstider:
10.00 - 20.00

For flere detaljer:
www.mundomar.es

quironsalud.es

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

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud  
er din helse

• Avtale med de største nasjonale og internasjonale 
selskapene

• Egen ambulansetjeneste
• Trafikk enhet
• Dagtid pediatrisk akuttavdeling (unikt i området)
• Alle medisinske spesialiteter

Følg deg som hjemme

Akkut tjeneste

24t/7 dager i uke

(+34) 966 925 779

Føl deg som hjemme

Akutt-tjeneste

24t/7 dager i uken

(+34) 966 925 779
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Aqualandia

Badeparkene i Benidorm

Aqualandia i Benidorm er 
verdt et besøk når det er 
skikkelig varmt. Vann-

parken Aqualandia ligger vegg - 
i- vegg med sjødyrparken Mun-
domar i Benidorm. I Aqualandia 
finner du en rekke ulike vannak-
tiviteter, alt fra det mest spekta-
kulære som Kamizake, til mer 
moderate aktiviteter som passer 
for de aller yngste.
 
En dag i Aqualandia på den var-
meste tiden av året er behagelig 
både for liten og stor. De hete 
sommermånedene er naturlig 
nok høysesong, og det er greit å 
være forberedt på lange køer. Det 
finnes imidlertid områder med 

solsenger og restauranter hvor 
det går an å slå i hjel noe tid mel-
lom slagene i vannet.

Aqualandia har et noe bedre til-
bud for de minste barna sammen-
liknet med sin nyere konkurrent 
Aqua Natura.

Åpningstider:
10.00 - 21.00 alle dager.

Priser:
En rekke kombinasjonspriser. 
Billetter kan bestilles på nett. 
Billigst etter klokka 15.00.

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

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

Et par ganger om dagen er det 
show hos sjøløvene. Mot beta-
ling kan man være med å ”tre-
ne” sjøløvene før showet. Ellers 
er det nok annet å ta seg til i 
Aqua Natura. 

I et eget basseng svømmer små-
fisk og hai side om side. Ønsker 
man å snorkle blant haiene, fin-
nes det muligheter også for det.
   
Åpningstider:
Juli, august og første uken i sep-
tember, åpent fra 10.00 til 20.00.
Fra den andre uken i septem-
ber: Hverdagene åpent fra 10.00 
til kl.18.00, i helgene åpent til 
kl.19.00.

Priser:
Sjekk www.terranatura.com for 

billettpriser.

De største barna vil utvilsomt 
more seg mer i Aqua Natura enn 
i Aqualandia. Denne nyeste par-
ken har de største skliene.

Grupperabatter
Kan kjøpe kombinasjonsbillett 
med Terra Natura.

www.terranatura.es

Aqua Natura
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Aquopolis
Den største blant badeparkene i 
Torrevieja er Aquopolis på nord-
siden av sentrum, like i nærhe-
ten av kjøpesentrene Habaneras 
og Carrefour. Anlegget innehol-
der et stort utvalg av sklier for 
store og små, og bassenger i 
forskjellige dybder og fasonger, 
inkludert et bølgebasseng. 

De aller fleste vil finne noe som 

faller i smak på Aquopolis. Det 
er bra med muligheter for de 
minste, men også for de som er 
ute etter mer fart og spenning. 

Det er flere serveringssteder 
inne på området, og det finnes 
en egen pikniksone, hvor du kan 
ha med deg egen mat. Storebro-
ren blant badeparkene i Torrevi-
eja er så avgjort et sted for hele 
familien.

Åpningstider:
Sjekk parkens hjemmeside for 
åpningstider og billettpriser.

Rabatt ved bestilling på nett.
 
Gruppepriser tilgjengelig, 
min. 20 personer.

Ytterligere opplysninger, sjekk:
www.aquopolis.es

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

Torrevieja

Badeparkene i Torrevieja

I La Siesta urbanisasjonen, 
like i nærheten av den nor-
ske sjømannskirken, finner 

vi den siste av Torreviejas bade-
parker. 

Flamingo Aqua Park, som er 
den minste av de tre, er liten og 
oversiktelig. Her finnes to sklier 
og et stort basseng med for-
skjellige dybder, utlån av sol-

senger (gratis), og et par steder 
som serverer mat og drikke. 

Flamingo Aqua Park er, i likhet 
med de to andre badeparkene, et 
sted for hele familien. 

Åpningstider:
Hver dag 11.00 - 18.00.
Priser:
Barn under 4 år  gratis
Barn 4-12 år     11 euro
Voksne    13  euro
Senior     11 euro 

For mer info, sjekk:
www.aquaparkflamingo.com

Et godt alternativ til Aqua-
polis, kan være den over 
20 år gamle badeparken, 

Aqua-Park Rojales, i Ciudad 
Quesada. Her finnes flere for-
skjellige sklier, tre barnebassen-
ger, samt et stort hovedbasseng. 
På serveringsfronten kan man 
velge mellom en restaurant med 
standardmeny, og en kiosk som 
serverer is, brus, øl og andre 
småting. 

Det er en stor plen med gratis 
solsenger inne på området, her 
kan de voksne slappe av mens 
barna leker. Aqua-Park Rojales 
egner seg utmerket for familie-

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

Åpningstider:
11.00-19.00 (1. juli-21. august)
11.00-18.00 (22. aug-8. sept.)

Priser:
Barn under 3 år   Gratis
Barn opptil 12 år 
og de som er 
eldre enn 65 år   12,00 euro
Voksne                14,00 euro

For flere opplysninger:
www.aquaparkrojales.es

Flamingo Aqua Park

Aqua-Park Rojales 
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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 bistår deg, før, mens og etter leieforholdet.

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

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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 bensinde-
positum 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 lev-
erandørens kostnader med 
å administrere ordningen.

Ekstra forsikring - for din sinnsro!
Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert. 
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordelene:

     Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
     Ingen egendel ved skade**
     Ingen egendel ved behov for veihjelp
*Standard depositum er 950-1200€ for små og mellomstore biler. 
**Utvidet forsikring dekker ikke tap av nøkler, antenne, bøter, skader som gjelder uforsiktighet, 
skader fra terrengkjøring etc. Se websiden for komplette betingelser.
Utvidet forsikring koster fra 11€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

BarcelonaDu kan hente og 
levere over hele 

kysten.

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

Ford FocusFiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500 Nissan Juke

Ford Focus stv Ford Focus CmaxCitroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Levere på annet sted?
Ja du kan hente og levere bilen på 
forskjellige destinasjoner. Dette 
koster litt avhengig av avstand etc, 
dette da bilene ofte må transporteres 
tilbake til hentestedet. 

Betale i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske får du ofte 
spørsmål om du vil bli trukket i lokal 
valuta (EUR) eller i egen valuta (NOK). 
For mest gunstig valutakurs, velg lokal 
valuta. Velger du NOK vil kortselskapet 
ditt og/eller banken din ta et påslag.

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum normalt ikke trekkes fra konto. 
Beløpet “reserveres” kun på kortet og denne autorisasjonen kansellerer når bilen 
leveres. Dersom du skal refunderes et beløp, merk at det kan ta opptil 15 dager før 
penger refundert et kredittkort faktisk vises på konto. Hverken SpaniaGuiden eller 
leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er banken din banken/
kortselskap som  forårsaker forsinkelsen og kun de kan påvirke prosessen.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
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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

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 

  info@albirbeauty.com  |  Facebook.com/AlbirBeautyCenter

MASSASJe &  SMeRTeLIndRende BeHAndLInG  |   TRAdISJOneLL KIneSISK MedISIn  |  MTC AKuPunKTuR
CRAnIOSAKRAL TeRAPI  |  OSTeOPATI  |  LuKSuS  ORGAnISK  HOLISTISK  HudPLeIeBeHAndLInG

ALBIR BeAuTy CenTeR | HOS L’CHIC BeAuTy SALOn
Ved markedsplassen i Albir  |  C/Isaac Albeniz 1
Edf. Apisol,  03581 Albir  |  Tlf: +34 966 864 949

Benidorm

Terra Natura - eksotisk i Benidorm 

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

I  Terra Natura lever over 
1.500 dyr fordelt på 200 ar-
ter i tilnærmet naturlige om-

givelser omgitt av rundt 2.500 
blomster og trær. 50 av dyrear-
tene er utrydningstruede. Gjør 
deg klar for en drømmereise 
hvor alle verdensdeler er repre-
sentert.
I Europas mest moderne dy-
repark, begynner det hele 225 
millioner år tilbake i tiden. 
Der blir du hilst velkommen 
av kjempeinsekter i tidsalderen 
som kalles Pangea. Derfra blir 
du tatt videre gjennom en hel 
verden av dyr, show, utstillinger 
og aktiviteter.
Terra Natura er noe mer enn bare 
en dyrepark, det er en opplevel-
sespark, hvor alt er gjennomført 
til det fullkomne. Opplevelsene 
står i kø, og det er ikke mulig 
å få med seg alt i detalj på en 
dag. Så velg deg ut en del av de 

tingene du syntes ser mest inter-
essante ut.   

Enten det er tropisk urskog, 
vulkaner, indiske elefanter el-
ler mayaindianere du er ute et-
ter, finner du noe i Terra Natura. 
Når det gjelder dyr, kan parken 
friste med det aller meste. Her 
er slanger og krypdyr, tigre, ele-
fanter, neshorn, bøfler, kroko-
diller og pantere i skjønn foren-
ing, for ikke å snakke om fugler 
og apekatter i alle varianter, og 
giftige frosker, edderkopper og 
skorpioner.

Av mer kulturelle innslag kan vi 
for eksempel nevne oppvisnin-
ger i noen av mayaenes hellige 
ritualer, en kopi av det røde for-
tet i Rajastan, sarikledde danse-
rinner, greske tempelruiner og 
en autentisk kopi av en gresk 
landsby.  

Det er heller ikke noe å si på 
infrastrukturen i Terra Natura. 
Før du begynner drømmereisen 
får du velge om du vil legge 
eventuelle løse eiendeler i opp-
bevaringsbokser, eller om du vil 
ha de med deg rundt i praktiske 
trillevogner.

Hjelpsomme vakter er hele ti-
den på plass for å veilede deg 
hvis du går feil, eller lurer på 
noe.

Toaletter og serveringssteder er 
det nok av, de fleste er ”innbakt” 
i kulissene. Eksempelvis en ki-
osk i en gammel buss, en liten 
restaurant på en indisk markeds-
plass, eller et moderne toalett i 
en gammel gresk tempelruin. 

Skulle du mot formodning bli 
lei under drømmereisen, finnes 
det alltids andre muligheter. 
Hvis det frister med avveksling, 

kan du ta turen til Terra Naturas 
egen badepark ”Aqua Natura”, 
som ligger like ved. 

Priser 
0-3 år: gratis
Barn: 18 euro for kombina-
sjonsbillett. Voksen: 18 euro for 
kombinasjonsbillett. Gruppera-
batter 

Åpningstider
Juli, august og første uken i sep-
tember, åpent fra 10.00 til 20.00.
Fra den andre uken i septem-
ber: Hverdagene åpent fra 10.00 
til kl.18.00, i helgene åpent til 
kl.19.00.

Se nettside for nærmere detaljer 
www.terranatura.com
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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”

På en høyde utenfor Benid-
orm finner man en av Eu-
ropas største og mest på-

kostede temaparker. Terra 
Mitica, den mytiske jord, er som 
et ”must” å regne for alle som 
velger å tilbringe ferien på Costa 
Blanca. Inngangen leder oss 
gjennom en egyptisk pyramide, 
snart dukker det berømte fyret 
fra Alexandria opp. 

Den trojanske hesten er til stede, 
og de romerske gladiatorene har 
lenge hatt sitt eget Colosseum i 

Terra Mitica, som er velsignet 
med panoramautsikt over Beni-
dorm og Middelhavet.

For den historieinteresserte byr 
parken på mer enn bare fornøy-
else. Flere av Middelhavets store 
sivilisasjoner setter sitt preg på 
anlegget. Både fønikerne, egyp-
terne, grekerne, romerne og ibe-
rerne er representert.

Den over 1.000 mål store parken 
er ikke noe man kan rase gjen-
nom på et par timer, da er det 

bedre å dra til mindre steder som 
Mundomar og Terra Natura. 

I Terra Mitica bør man sette av 
en hel dag, og selv da kan du ha 
vanskeligheter med å rekke i 
gjennom alt. I høysesongen kan 

køene foran de mest populære 
attraksjonene bli lange.  

Terra Mitica byr på noe for alle 
og en hver. Båre store og små 
kan finne noe å glede seg over. I 
tillegg til temaområdene, er ka-

ruseller, berg og dal baner, vann-
sklier og lignende, hele tiden 
tilgjengelige underveis. 

Parken har også innleide skue-
spillere som går rundt utkledd 
som romerske legionærer og tro-
janske krigere.

Til faste tider arrangeres gladia-
torkamper i ”Circus Maximus”, 
som er temaparkens egen utgave 
av romernes Colloseum. Cesars 
livgarde holder det hele under 
oppsikt, og marsjerer jevnlig 
forbi.

I det egyptiske temaområdet, får 
du blant annet se tradisjonell 
dans, og det holdes fakirshow for 
de aller minste. 

I det iberiske området er det Fla-
menco, hesteshow og akroba-
toppvisninger som utgjør høyde-
punktene. 

Få med deg dette og mye mer på 
Terra Mitica. Ta med deg familie 
og venner, eller reis alene, uan-
sett står spennende opplevelser i 
kø. Hva med å utfordre tyngde-
kraften i en av Europas mest be-
ryktede berg og dal baner.

Iberia Park har åpnet. Her er det 
gratis inngang.

Priser 
En rekke forskjellige prisnivåer 
og kombinasjoner.

Se nettside for nærmere detaljer
www.terramiticapark.com

Benidorm

Terra Mitica - Europas største temapark
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Museet ble grunnlagt i 
1995 for å bevare Tor-
reviejas historie, og 

har som formål å dokumentere 
den avgjørende innflytelsen ha-
vet og saltproduksjonen har hatt 
på byens utvikling og befolk-
ning.

Historikerne mener at Torrevie-
jas kystlinje var i flittig bruk al-
lerede under romertiden. Ved El 
Salaret og Punta Prima i La 
Mata, er det gjort funn av blant 
annet et fønikisk anker fra det
første århundre før Kristus, og et 
romersk steinanker fra samme 
periode. Begge gjenstandene er 
utstilt på Museo del Mar y de la 
Sal.

Saltproduksjonen

I 1491 begynte saltproduksjonen 
i La Mata området, og i 1795 ble 
det gitt ordre om å forberede 
saltutvinning i Torrevieja. Etter 
at infrastrukturen sto klar i 1802, 
fulgte en periode med eksplosiv 
utvikling også for sjøfarten, da 
særlig i form av shipping. Tor-
reviejas saltproduksjon er i dag 
unik i verdenssammenheng. Si-
den begynnelsen av det 19. år-
hundre har tradisjonene gått i arv 
fra generasjon til generasjon. 
Prosessen er i praksis den sam-
me i dag, som den var for 200 år 
siden.

Myndighetene i Torrevieja leg-
ger stor vekt på at denne tradi-
sjonen ikke skal gå tapt. Hvert år 
arrangeres kurser for elever ved 
Inmaculada skolen, her undervi-

ser en gruppe ildsjeler i produk-
sjonsmetoder og saltutvinnin-
gens historie. Kursene avsluttes 
ved at hver enkelt elev deltar i 
byggingen av en ”saltbåt”.

Sjøfarten
Med saltproduksjonen fulgte sjø-
farten, og ikke minst båtbyggin-
gen, verftene poppet opp i Tor-
reviejas blomstrende 
havneområde. Salteksporten 
medførte en boom for områdets 
båtbyggere, som igjen ga liv til 
seilmakerindustrien, som for al-
vor skjøt fart fra slutten av det 
19. århundre.

På Museo del Mar y de la Sal 
finner du en rekke historiske 
gjenstander fra både båtbyggeri-
ndustrien og seilmakerindustri-
en. Dessuten er byens, drøyt 200 
år gamle, fiskeritradisjoner rike-
lig representert.

En liten del av museet er tilegnet 
den spanske marinen. Blant de 
nyeste tiskuddene finner man ”S-

61 Delfin” og ”Albatross III”. 
Førstnevnte er en gammel mili-
tær ubåt, mens ”Albatross
III” tidligere har patruljert mid-
delhavskysten for det spanske 
tollvesenet. 

Begge båtene kan beskues, både 
innvendig og utvendig, nede på 
havna i Torrevieja, nærmere be-
stemt på Museo Flotante, som er 
en del av Museo del Mar y de la 
Sal.

Torrevieja

Torreviejas tradisjoner og fortid på “Saltmuseet”

Torreviejas beste tips på museumsfronten er kanskje Museo del Mar y de 
la Sal i calle Patricio Perez 10. Der får du en fin innføring i byens stolte 
tradisjoner for sjøfart og saltproduksjon.

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!

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  

nyÅPneT HuLeReSTAuRAnT I SAn MIGueL de SALInAS
Chef Robert Johansen står for maten

Åpningstider i juli og august: 18.00 - 23.30 alle dager 
Reservasjon: 966 723 432 eller 600001117

Barrio 1. de Mayo no. 13, 03193 San Miguel de Salinas                 las cuevas de Robert
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Spør ekspertene!

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

I april 2010 åpnet det naturhis-
toriske museet i Torrevieja. 
Nesten 14.000 mennesker 

besøkte museet i sitt første le-
veår. Samlingen av havets mang-
foldige vesener er framkommet 
gjennom donasjoner fra private 
personer i og utenfor Spania.

Blant annet har et nederlandsk 
ektepar bidratt med 300 arter av 
marine bløtdyr, hovedsakelig 
snegler, og rundt 20 koraller. Alt 
dette er samlet utenfor øya Zan-
zibar i Tanzania på begynnelsen 
av 1970-tallet. Charlotte og El-
bertus Fiega overdro samlingen 
til Torrevieja kommune i 2005. 
Det har pågått arbeid i flere år 
med å finne egnet sted til samlin-
gene.

Enorm variasjon
Museet ble etablert i den gamle 
jernbanestasjonen i Torrevieja. 
Det er ikke stort, men har fått 
plass til en enorm variasjon av 
store og små representanter for 
det mangfoldige og gåtefulle li-
vet i havet. Utstillingen består av 
pattedyr, fugler med egg fra om-
rådet rundt Torrevieja, amfibier, 
virvelløse dyr og ulike bløtdyr. 

Delfiner som ikke er uvanlige 
utenfor kysten av Costa Blanca 
er godt representert. Skjellettet 
og gjenskapningen av den mer 
uvanlige stripete delfinen Ste-
nella coeruleoalba er nylig kom-
met på plass i museet. Et møy-
sommelig arbeid har gjort dette 
mulig etter at delfinen strandet i 
Punta Margalla i Torrevieja 28. 
januar i 2010. Den veide 93 kilo 
og var 168 centimeter lang.

Svært begeistret
I 2011 besøkte grunnleggeren av 
det store naturhistoriske museet 
i Baskerland, Hontza-NZM, pro-
fessor Enrike Huerta, besøkt mu-
seet i Torrevieja. Han ble svært 
begeistret, og donerte en samling 
skalldyr til utstillingen. Huerta 

har vært en ivrig samler siden 
1964, og vet absolutt hva han 
snakker om når det kommer til 
havets levende vesener.

I museet finner vi en egen avde-
ling med modellskip og gjen-
skapning av saltproduksjonen 
samt gamle fiskeredskaper. Alt i 
alt smakfullt stilt ut. Installasjo-
nene har plakater med forkla-
rende tekst på både spansk og 
engelsk.

Museet er unikt og til stor glede 
for lokalbefolkningen og turister. 
Museet er spesielt godt tilrette-
lagt for skoleklasser som skal 
lære om det spennende livet i 
havet. Etter at museet har vært i 
drift i over et år, og skapt en stor 
interesse i lokalsamfunnet, er det 
nå åpent for publikum hele uka. 

Det er gratis inngang.

Torrevieja

Naturhistorisk 
museum i Torrevieja

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 Vi selger ikke bare, men reparerer også ! Tel. 965 887 352
bernd.adler@gmail.com

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra  29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær
Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3 - 20 mbps  fra 12 € per måned

SPESIAL-
TILBUD!

Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00

Torrevieja fikk for få år siden sitt eget 
naturhistoriske museet. Og det er ikke helt 
tilfeldig at museet i sjøfartsbyen i hovedsak byr på 
nærkontakt med historiske og nålevende arter fra 
både Middelhavet og andre havområder.
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Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

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

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

I den 70 meter dype grotten 
kan man beskue fantastiske 
dryppsteinsformasjoner som 

har blitt til gjennom hundretuse-
ner av år.

Las Cuevas de Canelobre er full 
av monumentale stalagmitter og 
stalakitter. Førstnevnte er drypp-
stein som vokser opp fra gulvet, 
mens sistnevnte er dryppstein 
som vokser ned fra taket. 

Inne i grotten får man følelsen av 
å befinne seg i en naturlig kate-
dral dekorert med de mest utro-
lige naturformasjoner.

Flere av dryppsteinene har ka-
rakteristiske trekk som gjør dem 
lett gjenkjennelige. En gir asso-
siasjoner til katedralen la Sagra-
da Familia i Barcelona, en ser ut 

som et gedigent kirkeorgel, mens 
en annen ser ut som hodet på en 
romersk soldat. 

Dryppsteinsformasjonen som har 
gitt stedet sitt navn er trolig den 
aller mest kjente. Canelobre 

betyr kandelaber – en lysestake 
med to eller flere armer. 

Midt inne i den 80.000 kubikk-
meter store grotten troner en 
spektakulær 100.000 år gammel 
”dryppsteinskandelaber”, som i 
seg selv er god nok grunn til å ta 
turen opp til Busot.

Under den spanske borgerkrigen 
ble las Cuevas de Canelobre 
brukt som hemmelig militærbase 
for republikanerne, noe som på-
førte en del skade på noen av 

dryppsteinene. Ellers er det enes-
te tegnet på den militære aktivi-
teten en inngang som kan skim-
tes 45 meter opp på fjellveggen.

Det er en helt spesiell klang og 
akustikk inne i las Cuevas de Ca-
nelobre. Dette faktum i kombi-
nasjon med de eventyrlige og 
spektakulære omgivelsene har 
gjort at grotten ofte har blitt 
brukt til konserter i sommerhal-
våret. 

For å besøke las Cuevas de Ca-
nelobre må man følge en guidet 
tur. Det er ikke anledning til å 
besøke dryppsteingrotten på 
egenhånd.

For nærmere informasjon og åp-
ningstider, se www.cuevasdeca-
nelobre.com.

Dryppesteinsgrotter i Busot

I den lille landsbyen Busot, 24 kilometer nordvest for Alicante, ligger en av 
Spanias mest imponerende dryppsteinsgrotter, las Cuevas del Canelobre. 

Marina Alta
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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

Denne og de påfølgende 
dagene i 1936 ble det 
gjennomført en rekke 

millitære operasjoner i og uten-
for Spania som til sammen ut-
gjorde statskuppet mot landets 
folkevalgte regjering og Den 
andre spanske republikken. Kri-
gen skulle vare i nesten tre år. 
Den 1. april 1939 erklærte Fran-
cisco Franco seier til nasjonalis-
tene og utnevnte seg selv til 
statsleder. Diktatoren regjerte 
deretter Spania helt frem til sin 
død i 1975.

Borgerkrigen i Spania stod mel-
lom republikanerne som var lo-
jale mot landets demokratisk 
valgte regjering og nasjonalis-

tene. Førstnevnte gruppe var løst 
sammensatt og bestod av kom-
munister, sosialister, fagforenin-
ger og andre politiske partier og 
ble støttet av frivillige fra andre 
land. Man regner med at over 
tretti tusen mennesker med an-
nen nasjonalitet enn spansk 
meldte seg til tjenste for repu-
blikken i Spania (De internasjo-
nale brigadene).

Nasjonalistene bestod på sin side 
også av flere fraksjoner men var 
i hovedsak en fascistisk og mil-
liært ledet gruppe, etter hvert 
frontet av general Francisco 
Franco. Med stor militær støtte 
fra Tyskland og Italia seiret 
Franco i krigen. Diktatoren re-

gjerte deretter Spania fra 1939 
og fram til sin død i 1975.

Krigen hadde mange fasetter. 
Den kunne forståes som klasse-
kamp, religionskrig, kamp mel-
lom ulike fraksjoner av nasjona-
lister, borgerkrig mellom 
tilhengere av militært diktatur og 
demokratisk republikk og revo-
lusjon og kontrarevolusjon mel-
lom fascister og kommunister.

Eksakte tall på omkomne i Den 
spanske borgerkrigen finnes 
ikke. Man regner imidlertid med 
at rundt 200.000 mennesker mis-
tet livet under krigen og fasciste-
nes henrettelser i 1939.

Søndag 17. juli var det nøyaktig 80 år siden starten på Den spanske borgerkrigen.

80 år siden starten på borgerkrigen 

AllIERtE: Francisco Franco og 
Benito Mussolini.

I RuINER: Bombingen av Guernica den 26. April 1937 ble utført av 
tyske  og italienske luftstyrker som støtte for Francos nasjonalister.

SlAGEt vEd EbRO: Slaget ved Ebro var det største - og lengste slag-
et i den spanske borgerkrigen. (juli - november 1938). Målet var å hindre 
nasjonalisten å gå mot Valencia. Bildet viser republikanske styrker som 
krysser elven Ebro.

dEN INtERNASjONAlE bRIGAdEN: Medlemmer av den internas-
jonale brigaden i Albacete i desember 1936.

Ole Cristopher Glad
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Alicante

Alicante - Costa Blancas hovedstad

Til tross for at Alicanteregionen er et yndet turistmål, har provinshovedstaden 
i stor grad blitt oversett av norske turister som oftest haster fra flyplassen til sitt 
endelige mål. Kanskje like greit, byen er behagelig fri for masseturisme og 
utvilsomt undervurdert.

Det mest forlokkende med 
Alicante er for mange 
nærheten til sjøen, 

strandpromenaden og den pulse-
rende gamlebyen, men det finnes 
også andre ting som kan være 
verdt å få med seg. Det relativt 
nyoppussede havneområdet med 
sine trendy barer og restauranter 
kan nevnes som et godt eksem-
pel. 

Gatelangs i Alicante
La Explanada de España egner 
seg også utmerket som oriente-
ringspunkt i Alicante, hvis sen-
trum er relativt lite og oversikt-
lig. Strandpromenden, også kjent 
som Paseo de la Explanada, lø-
per parallelt med havnen og går 
fra Puerta del Mar til Parque de 
Canalejas. Promenaden ble byg-
get over en gammel dike på før-
ste halvdel av det tjuende århun-
dre og består av seks og et halvt 
millioner røde, blå og hvite fliser. 
Flisene er satt sammen i en bøl-
geformet mosaikk som er emble-
matisk for Alicante.

Mesteparten av bykjernen be-
finner seg mellom promenaden 
og Avenida de Alfonso El Sabio, 
som går over til Avenida de la 
Estación ved rundkjøringen ved 

staselige Placa dels Estels.

Alicantes forførende gamleby El 
Barrio mellom promenaden og 
El Monte Benacantil, er vel verdt 
et besøk. Gamlebyen er dessuten 
stedet for ”pub-til-pub” runder. 
I det nordvestlige hjørnet av 
gamlebyen, ved foten av El 
Monte Benacantil, finner man 
pittoreske og fargerike Barrio de 
Santa Cruz. Etter en kort spaser-
tur i alicantinernes favorittbydel, 
glemmer man fort at man be-
finner seg i sentrum av en travel 
storby. 

Historiske Alicante
Det har bodd mennesker i og 
rundt Alicante i flere tusen år. De 
første bosetningene man kjenner 
til var iberiske. Innen år tusen før 
Kristus hadde fønikerne og gre-
kerne etablert små handelssen-
trum langs Spanias østkyst.

Castillo de Santa bárbara
El Monte Benacantil, beliggende 
omtrent midt i dagens Alicante, 
har alltid spilt en viktig rolle i 
byens historie. Her har man fun-
net rester av redskaper som 
stammer fra bronsealderen. På 
den 166 meter høye fjelltoppen 
ligger Castillo de Santa Bárbara, 

en av Europas største eksiste-
rende middelalderfestninger, og 
Costa Blancas fremste historiske 
turistattraksjon. De eldste delene 
av festningen dateres tilbake til 
det 9. århundre.

Museum
Av museum anbefales Museo de 
Alicante’s (MUSA) Capa-sam-
lingen på Castillo de Santa Bár-
bara, som inneholder verdens 
største utvalg av moderne spansk 
skulpturkunst. 
Mercado Central
Dette herlige, modernistiske 
markedet midt i hjertet av Ali-
cante er omgitt av fargerike bo-
der som selger friske blomster. 
Innendørs vil du finne massevis 
av fabelaktig frukt, grønnsaker, 
fisk og kjøtt. Mercado Central er 
et flott sted å skaffe seg piknik- 
eller strandforsyninger. 

Shoppingsentre
Når det gjelder shopping er det 
mange muligheter i Costa Blan-
cas hovedstad. Skal du ha mest 
mulig for pengene drar du til 
handlesenteret like ved siden av 
universitetet. Spanias største kjø-
pesenterkjede, El Corte Ingles, 
har hele tre avdelinger i Alicante. 
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Byens egen stjernearkitekt 
Santiago Calatrava, har 
her fått boltre seg fritt på 

det 350.000 kvadratmeter store 
området.  Resultatet er enestå-
ende i verdenssammenheng. 

Det er fullt mulig å bruke en hel 
dag eller flere i La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias selv kun for 
å vandre blant de spesielle byg-
ningene. Her er nok av spektaku-
lær arkitektur, banebrytende in-
geniørkunst og museer i 
verdensklasse. 

Enormt akvarie
Hovedattraksjonene er konsert-
huset Palau de les Arts, viten-
skapsmuseet Museo de las Cien-
cias, IMAXkinoen L’Hemisferic, 
den botaniske hagen L’Umbracle 
og akvariet Oceanogràfico, som 
kanskje har det mest interessante 

innholdet av dem alle.

Akvariet er enormt og går over 
ett område på hele 110.000 kva-
dratmeter. 42 millioner liter salt-
vann og er fordelt utover flere 
områder basert på de forskjellige 
havområdene på planeten. I det 
“tempererte” havet finnes ping-
vinene, seler og fisk fra fle-
re av verdens hav.

Haitunnel
Ett eget området er viet til “det 
åpne havet”, her er en av parkens 
største attraksjoner hvor atlanter-
havstunnelen, eller ”haitunne-
len” som mange kaller den, be-
finner seg. 

Her kan man vandre blant haier 
og rokker, og beskue Atlanterha-
vets unike marine fauna på nært 
hold. 

Imponerende
Middelhavet og Rødehavet har 
fått sin plass her, sistnevnte med 
ett svært imponerende gigant 
akvarie som bakgrunn for audi-
toriet der. I Antarktis finner vi 
flere pingviner og via en under-
jordisk tunnel kommer man inn 
i Arktis hvor hvalross og belu-
gahval svømmer omkring oss 
bak tykke glass på alle kanter.

Spektakulære show
Delfinariet er ved siden av “hai-
tunnelen” akvariets største at-
traksjon. I hva som sies å være 
Europas største saltvannsbasseng 
holder delfinene der spektaku-
lære show flere ganger daglig. 
Og for de som besøker akvariet i 
sommersesongen er det til og 
med 31. august også spesielt 
“nattshow” fra klokken åtte til 
midnatt.

Valencia

Valencia: Vitenskapsbyen og akvariet

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

Det mauriske badet i Elche
I nesten 800 år, fra 700-tallet til 1492, da kongedømmet Granada falt, var store deler 
av Spania under maurisk innflytelse. Badet i Elche er en del av Spania srike arv.

Over hele Spania finner vi 
spor etter den arabiske 
kulturen, vanligvis i 

form av festningsverk, moskeer 
og palasser.  Det mauriske badet 
i Elche som er fra det 12. århun-
dre, er et av de få badene som 
fortsatt er bevart. At det fantes et 
bad i en by, var et tegn på økono-
misk velstand. 

Badene hadde en viktig funksjon 
i den muslimske verden. I følge 
Koranen er det obligatorisk med 
en rengjøring av kroppen før 
bønnen. Badet besto av tre rom. 

Det mest populære var Det var-
me rommet, Bayt-Al-Sajum, 

som kan sammenlignes med våre 
dagers sauna. De andre rommene 
ble brukt til rengjøring, ofte med 
kaldt vann. Menn og kvinner 
kunne ikke bruke badet samtidig. 
Fra 1270 begynte Elche å miste 
sin islamittiske karakter, og ba-
det ble omgjort til et nonneklos-
ter.

Badet er åpent for omvisning fra 
tirsdag til søndag, inngangsbil-
lett pris er kun en euro. Omvis-
ningen skjer i små grupper, og 
varer i ca. 15 minutter. Gjennom 
lyd- og lyseffekter blir vi tatt 
med på en reise flere hundre år 
bakover i tida. Om du ønsker det 
kan du velge å få guidingen på 

engelsk. Banys Arabs, som badet 
heter på valenciansk, ligger i 
sentrum av gamlebyen i Elche, 
ikke langt fra Basilikaen.

Kjør N-332 i retning Santa 
Pola, og ta av i retning 
Elche. Snart dukker skil-

tene til dyreparken opp, så det er 
lett å finne veien. Vel fremme 
kan du velge mellom å bruke 
apostlenes hester, eller å la et lite 
tog frakte deg rundt mellom de 
forskjellige attraksjonene.

Vi anbefaler førstnevnte alterna-
tiv, parken er ikke større enn at 
alt kan nås til fots. Det gir dessu-

ten en annerledes opplevelse å 
spasere. Slik kommer barna mer 
i nærkontakt med dyrene. Det er 
hele tiden noe nytt og spennende 
som venter, så de minste rekker 
aldri å kjede seg.

Rio Safari byr på opplevelser 
både for store og små, og egner 
seg utmerket for familieutflukter. 
Her kan du se sjimpanser som 
steller hverandre, krokodiller 
som sløver i sommervarmen, og 

staselige sjiraffer, som ter seg 
som om de var helt alene her i 
verden. Ellers kan dyreparken 
friste med blant annet løver, 
slanger og krokodiller.
Det arrangeres dessuten forskjel-
lige show i Rio Safari. 

Daglig viser papegøyer, elefanter 
og sjøløver frem sine ablegøyer. 
Det er også mulighet til å komme 
i nærkontakt med både slanger 
og krokodiller. La deg bli foto-

grafert med en pyton rundt hal-
sen eller en babykrokodille, med 
gjenteipet kjeft, på skulderen. 

Utenfor inngangen til Rio Safari 
har du mulighet til og ri både 
esel og kamel. Hvis du etter 
hvert går lei av dyrenes verden, 
er det muligheter for å bade eller 
kjøre gokart i umiddelbar nær-
het. 

Priser:
Voksne 22,50 euro
Barn (3 – 12 år) 17 euro
Gratis for barn under 3 år.
Grupperabatter

Åpningstider:
Juli og august: 10.00-20.00
September: 10.30 – 19.00

Flere fakta på:
www.riosafari.com

Elche

Rio Safari - Dyreparken i Elche

Midt mellom Santa Pola og Elche finner man Rio Safari. Den over 20 år gamle dyreparken er det 
beste alternativet for de minste om man ikke vil ta turen til parkene litt lenger nord på kysten.
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Det er umulig å rekke over 
alt som er å se i Elche på 
en dag, så har en anled-

ning til å ta en overnatting og 
fortsette der en slapp dagen før, 
er det å anbefale. 

Foruten å være en travel han-
delsby fullt opp av små fontener, 
torg og gamle bygninger, er byen 
berømt for sine lunder av dad-
delpalmer og for sin skofabrika-
sjon. Omkring 200 000 daddel-
palmer brer seg ut fra bykjernen 
og dette er Europas største pal-
mebeplantning.

En spasertur eller sykkeltur langs 
den etablerte palmeruten er ab-
solutt å anbefale. Den starter ved 
Porte de la Morera, er 2600 me-
ter lang og slynger seg gjennom 
byen.

basilica de Santa Maria
Katedralen i ElcheDenne flotte 
kirken fra 1600 tallet, er bygd i 
barokkstil i gyllen stein og bærer 
et tårn og to lysebblå kupler. 
Fra toppen av kirken får en god 
utsikt over Elches mange vakre 
broer, palmeruten og Palacio de 
Altamira som nå er arkeologisk 
museum.

Palacio de Altamira
Her kan en se videoer og tekster 
på alt som har skjedd i området 
fra de første menneskene kom 
hit. 

Arabisk bad- banys Arabs
Det er kort gåavstand fra det ar-
keologiske museet til de arabiske 
badene. Det er flere arabiske bad 
i Elche, med dette er det eneste 
som er blitt restaurert. Badet 
stammer tilbake til 1200-tallet og 
på den tiden var disse badene et 
symbol på økonomisk velstand. 

Palmeparken
Elche palmebyenDen frodige 
parken er på 13000 m2  og man-
ge av palmene er oppkalt etter 
berømte personer; bl.a. geistlige, 
militære, politikere, vitenskaps-
personer, og årstallet de ble plan-
tet er angitt. Denne vakre bota-
niske haven rommer 33 
forskjellige palmetyper og totalt 
er her rundt 1000 palmer. 

Det første du ser i det du kom-
mer inn i parken er en kopi av 
den berømte skulpturen, La 
Dama de Elche. Rundt om i bu-
tikker kan en kjøpe små kopier 
av denne berømtheten som byens 
innbyggere er så stolt av.

la dama de Elche
I 1897 fant arkeologer en statue 
som forestiller en kvinne. Kvin-
nen bærer sitt hår på et mesterlig 
vis, med store formasjoner på 
hver side av hodet. Pussig nok 
bærer Hopi-indianernes jomfruer 
i Arizona, USA, også denne hår-
frisyren selv i dag.

La dama de Elche er den mest 
bevarte levning fra iberernes kul-
tur. Statuen finnes i dag på ar-
keologisk riksmuseum i Madrid. 
Figuren er ca. 2 500 år gammel.

Shopping
Den pulserende og moderne de-
len av Elche finner man både i 
den levende og moderniserte 
gamle bydelen mellom elven Vi-
nalopó og palmeskogen, samt litt 
utenfor i den nye delen av byen. 

For dem som er på jakt etter sko 
så er Elche paradis. Elche har 
fire innendørsmarkeder. 

den gamle bydelen
I den indre byen ligger det en 
rekke flotte forretninger innen 
stort sett alle bransjer. 

den nye bydelen
Gaten Carrer Vicente Blasca 
Ibáñez er en typisk forretnings-
gate i den nye bydelen med pul-
serende liv og trafikk. Her er det 
blant annet flere flotte motefor-
retninger. 

Elche

Fem ting å gjøre i Elche

18 km sør for Alicante ligger palmebyen Elche (på valensiansk Elx). Dette er den nest 
største byen i Alicanteprovinsen, med 215 000 innbyggere. Elche har to ting på UNESCOs 
verdensarvliste: Palmeruten i sentrum av byen og det religiøse skuespillet Misteri d`Elx. 
I tillegg har byen en rekke interessante serverdigheter som det er verdt å se nærmere på.
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Hvis du er ute etter en full-
stendig stressfri dag, bør 
du vurdere en tur til Ta-

barca. Den fredfulle øya kommer 
garantert ikke til å skuffe den 
som søker en avstikker fra hver-
dagens kjas og mas.

Tabarca er den minste av Spanias 
øyer som er permanent bebodd, 
med rundt 50 fastboende. Et to-
sifret antall serveringssteder vit-
ner dog om et betydelig større 
innbyggertall i sommerhalvåret.

Men husk å ta med deg kontan-
ter, hvis du bestemmer deg for å 
ta turen. Det finnes ingen mini-
banker på Tabarca, og de fær-
reste restaurantene har oppdaget 
det vi her inne på fastlandet kal-
ler kredittkort.  

tiden står stille
Det er ikke all verden å ta seg til 

på den lille bilfrie øya. Det fin-
nes et lite museum, og kirken, 
som sammen med fyret utgjør 
øyas eneste ”høyhus”, kan være 
verdt et besøk. Ellers kan du 
rusle rundt i de smale gatene, ta 
deg et bad på en av de mange 
små strendene, eller rett og slett 
bare legge deg ned og slappe av.
Tiden står mer eller mindre stille 
på Tabarca, det søvnige fisker-
samfunnet er preget av ro og 
fred. Det er lett og la seg rive 
med av denne stemningen. Hvis 
du ikke har lyst til å gi slipp med 
et første, kan du la siste gå båt 
tilbake uten deg, og heller bli 
noen netter.

De fastboende leier ut husene 
sine til besøkende. Vanlig pris er 
rundt 300 euro for en helg. Ellers 
finnes flere mindre hoteller og 
pensjonater. Et av hotellene tar 
100 euro natten, for overnatting 

i det som tidligere skal ha vært 
guvernørens bolig.

Spennende historie
Da sjørøverne herjet på 16 og 
1700-tallet var Tabarca et farlig 
sted å være. Med utgangspunkt i 
den lille øya angrep og plyndret 
de flere steder langs Costa Blan-
ca. Utbyttene gjemte de i de 
store grottene som omringer Ta-
barca. Sjørøveriet tok imidlertid 
brått slutt da tunisierne invaderte 
øya og tok hele sjørøverboset-
ningen til fange i 1741.

27 år senere betalte den spanske 
kongen, Carlos III, tunisierne en 
betydelig sum for å forlate Ta-
barca. Så gjorde han øya om til 
militær utkikkspost og fengsel. 
Sistnevnte skulle snart bli beryk-
tet.

Landets verste forbrytere ble 

sendt dit. Hele den gamle bymu-
ren er full av små fangehull, 
mazmoras. Der ble fangene sper-
ret inne og glemt for evig og all-
tid. Et lignende system finnes 
blant annet i Cartagena.  
 
Fakta
Tabarca ligger 15 kilometer sør 
sørøst for Alicante, og 9 kilome-
ter øst sørøst for Santa Pola, den 
lille øya er 1750 meter lang og 
300 meter bred på det bredeste.  

På slutten av 1800-tallet hadde 
øya nærmere 1.000 innbyggere, 
hvorav flesteparten livnærte seg 
av fiske, som fortsatt i dag er 
viktigste næringsvei. Til tross for 
at det nå bare bor i underkant av 
50 personer på Tabarca.

Selv om Tabarca er sterkt sosialt 
og økonomisk knyttet til fiske-
havna i Santa Pola, er den poli-

tisk underlagt administrasjonen i 
Alicante by.

I 1986 ble det etablert et marine-
reservat i farvannene utenfor Ta-
barca, som var Spanias første av 
sitt slag. Områdets marine fauna 
og flora regnes som unik i Mid-
delhavssammenheng, og marine-
reservatet egner seg svært godt 
for dykking og snorkling.
Turer arrangeres fra Santa Pola, 
Torrevieja og Alicante. Enkelte 
av båtene har glassbunn.

For informasjon ta kontakt med 
de enkelte billettkontor:

Santa Pola - Isla de Tabarca,
Tels.: 96 541 11 13/639 893 920
Alicante - Isla de Tabarca,
Tel.: 96 521 63 96
Torrevieja - Isla de Tabarca,
Tel.: 96 670 21 22

Sjørøverøya som ble ferieparadis

En gang i tiden var Tabarca skjulested for Middelhavets fryktede pirater. Etter det ble Spanias farligste fanger deportert 
dit og glemt. I dag er øya et fredelig feriealternativ, bare noen sjømil utenfor kysten mellom Alicante og Torrevieja.

Tabarca
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Det er ikke nødvendig å 
reise helt til Afrika for å 
oppleve flodhester og 

elefanter i naturlige omgivelser. 
Det holder med en tur til Safari 
Aitana. Husk bare å lukke vindu-
ene når du nærmer deg løvene.

Tar du bilen oppover fjellene 
mot Benimantell, via La Nucia, 
Polop og Guadalest, så vil du 
flere steder langs veien se skilter 
til Safari Aitana, som ligger i en 
innelukket dal i Aitana fjellene. 
Ingen steder på Costa Blanca 
kommer du nærmere en ekte ”sa-
farifølelse” enn her.

I Safari Aitana kan du kjøre egen 
bil blant ville dyr av alle slag, alt 
fra syv meter høye giraffer til 
papegøyer i alle regnbuens far-

ger. De første opplevelsene får 
du allerede ved inngangen. Der 
blir du sannsynligvis møtt av en 
gjeng med apekatter, som vil 
gjøre alt de kan for å nappe til 
seg noe av det du måtte med-
bringe av mat eller snacks.  

Et triks, for å garantere at du får 
sett mest mulig, er å kjøre rett 
etter foringsbilen. Når dyrene 
kjenner lukten av mat, kommer 
de stormende frem fra sine skju-
lesteder. Da får familiens minste 
mulighet til å pleie nærkontakt 
med dyr de ellers bare har sett på 
tv eller i vanlige dyreparker. Det 
er kun de farligste rovdyrene 
som er inngjerdet.

Hovedattraksjonen, i hvert fall 
for de med barn i rett alder, er 

nok løveparken. Løvene går løse 
inne på et stort område som er 
avgrenset fra resten av Safari Ai-
tana. Her er det viktig å skalke 
lukene og sørge for at dører og 
vinduer er skikkelig lukket. Er 
man riktig heldig kommer løve-
ne helt innpå bilen.

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

Priser:
Barn under 4 år: Gratis
Barn fra 4 til 10 år: 16 euro
Barn over 10 år og voksne:
20 euro

www.safariaitana.com

Aitana

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

Safariopplevelse i spanske fjell
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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
bil selges
ford Mondeo tdci stv.autmat 2003 
mod.med selges. norsk reg.mye ut-
styr km.207000 kan sende bilde på 
e-mail norsk tlf.+47 91746049 €3 
000.00
tlf 91746049
costa blanca syd

bil ønskes
ønsker å kjøpe god bruktbil til rundt 
2000euro. eks. mercedes 220 e 
rundt 1990 1994. €2 000.00
tlf 93064640
costa blanca syd

ford Mondeo tdci selges
norsk reg. Mondeo stv.2003mod.
automat selges Km.206000 eu. ok 
til feb.2017.jeg kan sende bilde på 
e-mail €3 000.00
tlf 91746049
costa blanca syd

flott opel selges!
svart opel Vectra Gts 2.0, 2004 mod 
selges til gunstig pris i alfaz, grunnet 
liten plass!KM 97000. itV godkjent 
til langt ut i 2017. Zuma bet.Kun 2 
norske eiere. flott bil med 0 feil og 
mangler! €3 900.00
tlf 653787788
costa blanca nord

Mercedes cabrio 4 pers.
e350 diesel, 5.2014, sort, sort læ-
der. alt i udstyr. distronic, harmon/
Kadon, sportsæder etc. KM 50000, 

Prisn er incl. indregistrering i købes 
navn. ingen ekstra udgifter. Kan kø-
bes + iva €54 500.00
tlf 600945625
costa blanca nord

 BOLIG FOR LeIe
lækkert hus i los altos
dejligt hus i los altos med 5værelser 
og 3 badeværelser egen parkering 
ligger i roligt område man kan se 
havet og saltsøerne fra tag terrassen 
husleje 800€pr md mere info kon-
takt på tlf 0045 27118101 €800.00
tlf 527118101
costa blanca nord

leil alfaz sentrum
sjarmerende og trygg. 2 sov/stue/
bad. nymalt, norsk tV og internett 
. ledig fra sept.
tlf 47031603
costa blanca nord

family home - altea
beautiful family home. available for 
rental from 1 october ’16 - 30 april 
’17. 260m2, garden and pool. ideal 
location, 5 min from sea front. 4 be-
drooms - 2 bathrooms, large sitting 
room and kitchen. €1 400.00
tlf 636034943
costa blanca nord

stort hus til leje 5 vær
hus udlejes 5 værelser og 3 bade-
værelser og egen parkering 800€ 
pr md ring for mere info på tlf 0045 
27118101
tlf 27118101

costa blanca syd

restuker i august
har en flott leilighet til leie - 4000 
kr per uke. ledig fra 9 august til 
3 september. 3 soverom, to bad. 
http://www.spaniasommer.
com/spaniasommer/default.
aspx?catid=77&Vipitemid=8850 
€400.00
tlf 97054444
costa blanca syd

2 stk leilig. til leie
2 leiligheter ved cabo roig stranden 
til leie, bellavista 1 komplekset. flott 
anl med grøntanlegg og stort bas-
seng. ta kontakt for bilder og info. 
€400.00
tlf 97054444
costa blanca syd

lokale ideelt for klinikk
leie sentralt albir: 125m2 Moderne 
og smakfullt lokale totalrenovert 
2015. ideelt for klinikk / helsesenter. 
beliggende ca 200m fra stranden 
ved boulevar de los Musicos. 1600 
euro. Mulig kjøpsopsjon. €1 600.00
tlf 693812051
costa blanca nord

hus i alfaz del Pi
flott hus leies ut på åremål (umø-
blert) huset er sydvent og har 3 sov, 
2 bad, stue, kjøkken og garasje. hu-
set ligger fint til med privat inngjer-
det tomt. 3 mnd dept. €1 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

hus Ved sKolen i alfaZ
eneboliG Ved den norsKe sKo-
len lediG foM 25 juli 2016 ut 
sKoleÅret 2017 3 soVeroM 2 
bad terrasser PriVat bassenG 
- norsK tV oG internett leie 
900,- +34 965889155 +47 90200882 
€900.00

tlf 965889155
costa blanca nord

las Mimosas orihuelacosta
leilighet ved las Mimosas orihu-
ela costa for leie i korte og lange 
perioder. 4 sengeplasser, norske tv-
kanaler. Pris: 1500-2000kr per uke. 
e-post: liv.neraker@hotmail.com - 
tlf:92023227.
tlf 92023227
costa blanca syd

hus til leie i alfaz
hus til leie i alfaz del Pi for neste sko-
leår. Privat svømmebasseng. 3 - 4 
soverom, to bad. €900.00
tlf 91143822
costa blanca nord

rekkehus i alfaz del Pi
nyoppusset bungalow med 3 sov, 
2 bad, kjøkken, stue og 3 terrasser. 
huset har også et komplett utstyrt 
utekjøkken. det er et flott svøm-
mebasseng med salt vann inne på 
området. leies kun ut på åremål. 
€750.00
tlf 618574507
costa blanca nord

BOLIG 
FOR SALG

første linjen i albir
flott sydvend leilighet med panora-
mautsikt beliggende ved stranden 
i albir. 2 sov, bad, garasje. stranden 

ligger like foran utgangen. egen 
lukket garasje er inkl i prisen. €300 
000.00
tlf 618574507

hus i alfaz del Pi
Praktfull sydvent eiendom selges 
eiendommen er på 2100m2 og 
består av hovedhus samt et eget 
gjestehus. tilsammen er det 12 sen-
geplasser, flott have med frukttrær 
og basseng. €590 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

Ved stranden i albir
flott leilighet beliggende like ved 
stranden i albir. 2 sov, 2 bad, stue, 
kjøkken, stort felles basseng og 
have, garasjeplass inkl. Pris ned-
satt fra 250.000€ til 220.000€ €220 
000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

leilighet i Mascarat
2-soveroms leilighet på 95m2 med 
havutsikt selges i Mascarat. Veldig 
flotte felles arealer med svømme-
basseng og garasje. separat kjøk-
ken med vaskerom, stor sørvendt 

LUKSUS LEILIGHET I ALTEA
Moderne & romslig nære strand / havn
210m2 (80m2 terrasse) Beliggende ved Campomanes hav-
nen. Flott utsikt over Altea-bukten, sol hele dagen. 3 sov, 2 
bad, stor stue. Ideelt for den som vil ha det rolig og kom-
fortabelt. Langtidsleie fra september 1000 Euro pr mnd + 3 
mnd depositum.  Tlf: 693 812 051 
info@albir.no

LEKKER LEILIGHET
Ved gamlebyen i altea 
/ balcon de altea, 1 sov, 
åpent kjøkken, bad m. 

varmekabler, ac++ €400 + 
dep. tlf:  639 812 051

info@albir.no
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terrasse på 28m2. Perfekt stand. 
€150 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

leil i gamle byen i altea
ny oppusset leilighet på 95 kvm 
selges i gamle byen i altea. det er 2 
romslige soverom (før 3), bad, roms-
lig stue med balkong, separat kjøk-
ken med vaskerom, innbygde skap, 
møblert. Pris: 105.000€ €105 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

apartment campoamor Golf
Modern spacious 2bed/2 bath 
apartment (82m2) very private, 
distant sea view, near golf, 24h se-
curity, communal pool, 3 aircon, fit-
ted kitchen, close to supermarkets, 
shops, restaurants, bars, sea…. €127 
500.00
tlf 660167199
costa blanca syd

torre lamata leilighet
leilighet med 2 soverom og ter-
rasse med havutsikt til salgs. Gang-
avstand innen 5 minutter til strand , 

pool , restauranter og butikker. buss 
og bank like ved. leiligheten ligger i 
andre etasje m/heis. €96 000.00
tlf 692188328
costa blanca syd

nyoppusset villa i albir
3 soveroms villa på 800m2 tomt 
selges i albir sentrum. det er gåav-
stand til matbutikker, restauranter, 
stranda, osv Villaen har blitt oppus-
set, har eget basseng, air cond, peis, 
hage med frukttrær. €398 000.00
tlf 965087508
costa blanca nord

leilighet i altea
flott leilighet beliggende like ved 
det norske sykehjemmet i altea. 
det er 3 sov, 2 bad, stue, kjøkken, 
balkong og garasje for 1 bil. selges 
møblert. Pris nedsatt fra 219.000€ 
€185 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

flott solrik leilighet
sydvent stor leilighet i alfaz del Pi, 
3 sov, 2 bad, stue, kjøkken 100m2 
terasser, garasjeplass. stort felles 
svømmebasseng og have. selges 
møblert. €189 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

BOLIG
SØKES

langtidsleie
Voksen enslig dame ( 52 år ) ønsker 
å leie liten leilighet for 1 år. arguine-
guin, eller like i nærheta. fra 3 sep 
-16 Gjerne med vann og el inklu-
dert. € 450 -max € 600 ta gjerne 
kontakt for mer i €450.00
tlf 95550811
Kanariøyene

liten leilighet ønskes
Voksen dame ønsker å leie liten 
rimelig leilighet for 1 år , fra 1 sep 
-16. ta gjerne kontakt for mer info. 
€450.00
tlf 95550811
Kanariøyene

bolig søkes - alt av intr
Gjerne landlig - lanGtidsleie min-
mum 6 mnd. Kan påta meg vedlike-
hold - er handy man! Kokk, gartner 
mm. snarest, helst i går. Kontakt via 
mail ønskes. (tlf. nr. er norsk.) €1.00
tlf 46660001
costa blanca nord

lanGtids leie
Pensjonistpar søker bolig i orihuela 
costa: Playa flamenca,torrevieja.
langtidsleie, helst gjennom hele 
året. 70 til 130 kvm. God standard. 
ikke-røykere, ingen barn og pets. 
Punktlige betalere.
tlf 618531543
costa blanca syd

leilighet søkes
Ønsker å leie leilighet i blokk i 2 eller 
3 etg for 1 år i alfaz. ryddig og sikker 
betaler
tlf 602688643
costa blanca nord

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.
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Kontorplass i Albir

Ledig kontorplass(er) sentralt 
i Albir. Svært moderne kontor-
lokaler med bredbånd etc.

Tlf: 627 816 569 (Ettermiddag)

E-Post: kontor@spania.no

Altea Gamlebyen
Liten, lekker og praktisk 
studioleilighet på 35m2. 
ved Balcon de Altea. 
Totaloppusset 2016. 
1 Sov + gjesteplass, Bad 
m gulvarme, stue m. AC/
Klima. 400 Euro mnd + 
strøm.  Min 3 mnd leiepe-
riode.  Tlf: 693 812 051

Lokale ideelt for klinikk/
kontor e.l. For leie sen-
tralt Albir: 125m2 Moderne 
og smakfullt lokale total-
renovert i 2016. Ideelt for 
klinikk / helsesenter. 
God beliggende ca 200m 
fra stranden ved Boulevar 
de Los Musicos. 1600 Euro 
/ Mnd. Mulig kjøpsopsjon. 
Tlf: 693 812 051
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3 stk sykler
Vi reiser til norge, og selger våre sykler. 
Merida birkebeiner special edition 150 
euro. Gt laguna, 90 euro. begge kvali-
tet fra intersport og en eldre sykkel, euro 
20. €20.00
tlf 671399588
costa blanca syd

STILLING
LEDIG

Medhjelper søkes
Medhjelper søkes. Må kunne norsk, 
engelsk og spansk.
tlf 965870868
costa blanca nord

TJENESTE 
TILBYS

transport av bil
Kjører bilen din fra: norge til spa-
nia ( alicante) spania til norge eier 
dekker alle utgifter forskuddvis €1 
500.00
tlf 48280711
costa blanca nord

MØTEpLASSEN
Man 64 ønsker kontakt med dame 
i Albir eller andre områder,for felles-
skap i framtida Kontakt meg på tele-
fonen eller e mail
Tlf 90769248
Costa Blanca Nord

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)

ARBEID UTØRES

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

v.vannsbereder, gass-
brenner till vann. 

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

+34 604 273 387
snakker hollandsk & eng

SKADEDYRBEKJEMpELSE
utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

GARTNER  
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
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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.
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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.
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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

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

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

Skandinavisk                                    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

DIVERSE &
LØSØRE

yorkshire terrier 4200kr
det er 3 gutter og 4 jenter. alle veldig 
nydelig. de er alle født og oppvokst her 
hjemme hos oss. de har blitt vaksinert, 
ormekur og har stambok. hvis du er in-
teressert, send oss din e-post
tlf 331560612
costa blanca nord

hagemøbler
Vi selger hagemøbler i metall. rundt 
bord med glassplate og 4 stoler med 
puter. i perfekt stand. €250.00
tlf 675123248
costa blanca nord

Garasje, langtidsleie.
lukket (låsbar) garasje ønskes lang-
tidsleie i alfaz eller albir. Mobnr: 
004795859508
tlf 95859508
costa blanca nord

tredemølle ønskes kjøpt
solid kvalitet tredemølle ønskes kjøpt til 
min feriebolig i la nucia. Vgs oppgi ty-
pebetegnelse.
tlf 91395451
costa blanca nord

Markise
Pent brukt markise, 3 år gammel selges i 
albir. Pris; 200 euro. farge; beige bredde 
4,2 m lengde 2,20 m €200.00
tlf 41470680
costa blanca nord

rundt steinbord m.benker
hagemøbler i tradisjonell, spansk stil sel-
ges. rund bordplate med innlagt møn-
ster og tre stk benker. selges for halv 
pris,700 euro. Møblene er meget solide 
(tunge!) og må hentes i denia. €700.00
tlf 91665642
costa blanca nord

sementblander
jeg selger en stk sementblander, 75 
euro. God stand, 2 år gammel. Quesada, 
10 min fra torrevieja. €75.00
tlf 671399588

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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• 1-6 år
• 2 norske barnehagelærere
• 4 min kjøring fra den norske skole Costa Blan-
ca
• 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!

Dette er 34.1% mer enn 
antallet lån tatt opp sam-
me periode i 2015. 10% 

mer enn måneden før og opp 
20% i forhold til mars måned. I 
gjennomsnitt lånes det 104.480 
Euro når det kjøpes en bolig i 
Spania. Dette er ned 0.8% sam-
menlinket med mai 2015.

Dette er 34.1% mer enn antallet 
lån tatt opp samme periode i 
2015. 10% mer enn måneden før 
og opp 20% i forhold til mars 
måned. I gjennomsnitt lånes det 
104.480 Euro når det kjøpes en 
bolig i Spania. Dette er ned 0.8% 
sammenlinket med mai 2015.
 

20% av lånetakerne valgte fast-
rente, resten lånte penger med en 
flytende rente. Dagens Euro-
rente er såpass lav at det nå er 
svært gunstig å binde renta.
 

Flest nye lån ble det gitt til bolig-
kjøpere i Andalucia / Costa del 
Sol med Katalonia (Barcelona) 
på andreplass. Kanariøyene var 
stedet hvor antallet operasjoner 
økte mest.

Ny «rekord» i solgte boliger

Antallet boliglån gitt i mai måned viser at det ble gjort 26.579 operasjoner. 
Dette er nok en indikator som viser at boligmarkedet i Spania har 
høyere vekst og langt bedre «steming» enn på mange år.

Bolig
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