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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
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• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

I slutten av januar begynnte 
morroa. Tradisjonen sier det 
er siste søndag i januar deli-

katessen skal feires. I år startet 
man 29. januar i Valls i Katalo-
nia. Og i sentrum av det hele, er 
en tynn småbrent løk og en saus 
med masse hvitløk. Du kan bli 
med på Calçotada frem til slutten 
av Mars måned. Matfestivalens 
opprinnelse sies å være i det 19. 
århundre i landsbyen Valls i Tar-
ragona. Men grillet løk serveres 
over hele Spania i løpet av våren.

Bolig i Spania: Myter eiendomsmegler

Har du vært i Spania lenge 
nok har du garantert 
truffet en av disse ”ek-

spertene” som i egenskap av å ha 
vært her noen måneder mer enn 
andre ”kan dette”. Mange myter 
og rykter har vandret fra den ene 
”Spania-kjenneren” til den an-
dre. I denne utgaven tar vi for 
oss myter om eiendomsmeglere.

Spanias mest spektakulære fiesta?

Det er en litt snodig tradi-
sjon som har satt Valen-
cia på verdenskartet. 

Først brukes enormt mye tid og 
mye penger på å lage enorme, 
fantasifulle statuer i tre og papp-

marsje. Noen av dem like store 
som fem-etasjers bygg. De får 
pryde noen av byens sentrale 
torg og veikryss en drøy ukes tid, 
før det hele tennes på og brennes 
ned.

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

Tlf: +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

C/Òscar Esplá, 5 • El Albir 
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

YOUR DREAM HOME IN SPAIN
Utleie og salg av ferie-boliger
Forsikring · Skattedeklarasjoner
Gartner · Vedlikehold av basseng

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

29ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 608 895 962
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Bygge ut, bygge om 
eller bygge nytt?

Vi bygger kjøkken, garderober, maler etc.
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

Valencia for valensianere!
Nasjonaliserer offentlig sektor

Å være faglig kvalifisert og 
spansktalende er ikke lenger 

nok til å få jobb i offentlig sektor 
i Valencia regionen. Etter et de-
kret fra koalisjonen som utgjør 
regionsregjeringen PSOE og na-
sjonalistene Compromís, må alle 
nye funksjonærer også bestå en 
språkprøve i valensiansk. Noe 
fremmedspråk kreves ikke.

”Vårløk” på spansk: Calçotada

Nonne: Maria ikke var jomfru

Spanias kjendisnonne Lucía 
Caram er i hardt vær etter 
å ha satt spørsmålstegn 

ved Jomfru Marias jomfruelig-
het. Under et intervju på spansk 
tv sjokkerte den argentinskfødte 
nonnen spanske troende ved å 
hevde at moren til guds sønn 
trolig hadde sex før unnfangel-
sen.

Fire nyttige tips for deg som leier bil i Spania

www.SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Se vår webside for detaljer 
og enkel direkte reservering.
Husk at du selv enkelt kan endre din 
bestilling online helt frem til hentedato.
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Reiseforsirkingen min dekker skader på 
leiebil. Må jeg legge igjen depositum?

Ja, reiseforsikringen din er en sak mellom deg og selskapet 
ditt. Leverandøren av leiebilen i Spania krever alltid en sik-
kerhet / depositum for bilen. Ved skade og skyld vil du alltid 
bli belastet beløp tilsvarende egenandel. Du kan i etterkant 
kreve å bli refundert på reiseforsikringen du  eventuelt 
har fra tredjepart. Har du tegnet utvidet forsikring uten 
egenandel slipper du dette.

Eldre og unge førere?
Du kan leie bil hos oss fra du har fylt 
21 år. Førere under 24 år må ha hatt 
førerkort i minst ett år for å kunne 
leie bil i Spania. Merk at førere mel-
lom 21 og 24 år, samt de over 75 
år vil kunne bli påkrevd en ekstra 
forsikring hos enkelte leverandører.

Langtidsleie - Hvordan få den billigste 
leiebilen og hvor lenge kan jeg leie?

Maks leieperiode er 28 til 31 dager pr leiekontrakt i Spania. 
Den laveste prisen får du ved å gjøre etterfølgende reser-
vasjoner på maks 28 dager hver. Når leieperioden løper 
ut må du tilbake til kontoret hvor bilen ble utlevert for å 
fornye leiekontrakten og betale for den neste periode. Du 
kan levere tilbake på et annet kontor og få ut en ny bil der-
ifra men du vil da måtte betale et enveisgebyr (One-way).

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 val-
uta (NOK). For mest gunstig valu-
takurs, velg lokal valuta. Velger du 
NOK vil kortselskapet ditt og/eller 
banken din ta et påslag.

FALLAS



www.SpaniaPosten.es  17. FEBRUAR 2017  UTGAVE 04 20172

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Ford Focus stv Ford Focus Cmax
üFRI KM. & VEIHJELP
üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++
üAIRCONDITION I ALLE BILER
üINGEN FLYPLASSGEBYR

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

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Tips / KonTaKT / RedaKsjon

E-post:    info@spaniaposten.es
Web:      www.spaniaposten.es
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www.SpaniaPosten.es/rubrikk

annonseinfo og pRiseR / publicidad

Tlf:   694 44 10 84
Tlf:    693 81 02 99
E-post:   salg@spaniaposten.es

adResse / diReccion posTal
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Madrid

Gjenvalgt som partileder i Podemos
Pablo Iglesias er gjenvalgt som partileder i Podemos, 
det nye alternativet på venstresiden i spansk politikk. 
Spanske aviser har lenge skrevet om rivalisering og 
splittelse innad i partiet, en organisasjon som på 
tre år er blitt landets nest største parti. Søndag 12. 
februar var det imidlertid klart at Podemos fortsetter 
med samme partileder som før. Også statsminister 
Mariano Rajoy har fått fornyet tillit som leder i 
regjeringspartiet Partido Popular.

Det tre år gamle partiet Po-
demos er fremdeles i en 
fase av konsolidasjon, en 

prosess som det siste året har fått 
mye oppmerksomhet i spanske 
aviser.

Under nominasjonsprosessen 
frem mot valget av ny partileder 
avtegnet det seg et bilde at tre 
fløyer i partiet; den anti-kapita-
listiske som hele tiden har hatt 
lavest oppslutning, partileder Pa-
blo Iglesias med mottoet «Pode-
mos for alle» og Íñigo Errejón 
som betegnes som det moderate 
alternativet til Iglesias.

Søndag 12. februar var det klart 
at partiet fortsetter med samme 
leder som før. Pablo Iglesias vant 
ikke bare valget med god mar-
gin, han fikk også gjennomslag 
for sitt politiske program og har 
i følge spansk media fått et over-
bevisende sterkt mandat.

Den gjenvalgte partilederen un-
derstreket etter seieren at han vil 
jobbe for enhet og samhold i par-
tiet. Å forsvare retten til medbe-
stemmelse i samfunnet og 

repsektere menneskerettigheter 
ble fremhevet som overordnede 
mål.

Iglesias lovte også at Podemos 
skal bestrebe seg på å være det 
beste partiet i parlamentet, uten 
å henfalle til det han omtalte som 
den eksisterende politikerklassen 
i Spania. Partiet vil i følge Igle-
sias «fortsette å utfordre PP, 
vinne over PP og styre for å en-
dre Spania».

Den 38 år gamle partilederen har 
tidligere gjort det klart at partiet 
har som mål å komme i regje-
ring. Iglesias som er utdannet 
statsviter fra Universidad Com-
plutense i Madrid har vært med i 
Podemos fra starten av og regnes 
som en av partiets grunnleggere.

Også regjeringspartiet Partido 
Popular har gitt fornyet tillitt til 
sin partilder. Under partiets 
landsmøte lørdag 11. februar ble 
statsminister Mariano Rajoy (61) 
ikke uventet gjenvalgt. Albert 
Rivera i Ciudadanos har også 
befestet sin posisjon etter å ha 
blitt gjenvalgt i januar med over 

87,3 prosent av stemmene. Kri-
serammede PSOE fortsetter med 
interimsstyre frem til midten av 
juni, med Andalucias regionspre-
sident Susana Días som favoritt 
til å ta over partiledervervet.  

«Protestpartiet»
Podemos, eller ”Vi kan” som 
navnet betyr, springer ut av pro-
testbeveglesen 15-M (15. mai-
bevegelsen), en folkebevegelse 
som oppstod under de økono-
miske nedgangstidene i Spania 
for seks år siden. Tusenvis av 
mennesker tok til gatene i protest 
mot et et markedsdominert sam-
funn preget av svak politisk sty-
ring, store sosiale forskjeller, 
kutt i velferdstilbudene, høy ar-
beidsledighet, bankkrise, husut-
kastelser, korrupsjon og mangel 
på demokrati.

Den radikale gruppen av unge 
aktivister som i 2014 ble Pode-
mos er på tre år sensasjonelt blitt 
landets nest største parti og pus-
ter i dag det konservative regje-
ringspartiet Partido Popular i 
nakken.

Som nytt sosialdemokratisk al-
ternativ i Spania har partiet også 
bidratt til å sende det gamle ar-
beiderpartiet Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) ut full 
partikrise.

Sistnevnte parti ledes for øye-
blikket av et interimsstyre, etter 
at forrige partileder Pedro Sán-
chez i fjor ble avsatt av partiets 
landsstyre.

Før Podemos ble etablert, repre-
senterte PP og PSOE nærmest et 
«topartisystem» i Spania der de 
fra 1980-tallet og frem til i dag 
har byttet på å sitte i regjering. 
Etter Podemos´ inntog ved par-
lamentsvalget i 2015 var hege-
moniet historie.

Også det unge sentrum-høyre-
partiet Ciudadanos har bidratt til 
å forme det nye politiske land-
skapet. De fire partiene er i dag 
de største i Spania og kan poten-
sielt alle komme i regjeringspo-
sisjon.



www.SpaniaPosten.es  17. FEBRUAR 2017  UTGAVE 04 2017 3

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Ford Focus stv Ford Focus Cmax
üFRI KM. & VEIHJELP
üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++
üAIRCONDITION I ALLE BILER
üINGEN FLYPLASSGEBYR

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

Valencia

Dommen er den første av 
flere i den omfattende 
saken og gjelder Gürtel-

nettverkets aktivitet i Valencia-
regionen under regionspresident 
Francisco Camps i 2005 til 2009. 
Hele 11 av de 13 som var tiltalt 
er dømt. Partiets ansvarlige for 
turisme i den aktuelle perioden 
Milagrosa Martínez fikk 9 års 
fengsel.

De dømte i saken er funnet skyl-
dig i manipulering av kontrakter 
inngått med politikere fra Spa-
nias nåværende regjeringsparti 
Partido Popular. Gürtel-nettver-
kets samarbeid med Partido Po-
pular skal ha startet for alvor i 

Madrid i årene 2004 til 2008. 
Samarbeidet ble i samme perio-
de utvidet til Valencia, med sel-
skapet Orange Market som nett-
verkets hovedaktør i regionen. 
En egen sak ble senere opprettet 
for Valencia etter at en rekke av 
PPs medlemmer i regionen var 
blitt tiltalt i saken. Etterforsknin-
gen skal da ha blitt delt inn i seks 
forskjellige saker.

Dommen fredag 10. februar gjel-
der forhold som går tilbake til 
perioden 2005 til 2009 da Mila-
grosa Martínez (PP) var ansvar-
lige for turisme i Valencia. Mar-
tínez skal ha påsett at oppdraget 

for å promotere Valencia som 
reisemål ved den årlige reiselivs-
messen Feria Internacional de 
Turismo i Madrid (Fitur) gikk til 
Gürtel-nettverkets firma Orange 
Market. Avtalen ble opprettholdt 
i fire år fra 2005 til 2009 og skal 
ha gitt nettverket inntekter på 
rundt 5 millioner euro. Martínez 
som fikk 9 års fengsel for sin 
rolle i saken, var ordførere i No-
velda (Alicante) helt frem til 
2015.

Hele 11 av 13 tiltalte i saken ble 
dømt. Av disse er Francisco Cor-
rea ansett som nettverkets leder, 
mens Pablo Crespo en tidligere 
PP-politiker fra Galicia som 

13 års fengsel for PP-korrupsjon
Francisco Correa, Pablo Crespo og Álvaro Pérez er dømt til 13 års fengsel for 
korrupsjon. Forholdet inngår i den såkalte Gürtel-saken, regjeringspartiet Partido 
Populars største korrupsjonssak. Flere av de dømte har nå begynt sin soning.

SpaniapoSten.no

„Ekonomiska och effektiva lösningar för alla typer av fönster“

Fönsterfilm
• Sol och värmeskydd upp till 90%
• Solfilmen blockerar upp till 99% av 

den skadliga UV strålningen och 
blekning av föremål

• Minskar insyn och blæandande ljus
• Splitter och intrångsskydd
• Upp till 30% energisparing

email: info@folix.es  •  internet: www.folix.es

Tel: 96 678 59 23
Tel: 96 062 00 50

 

Folix
Expertos en láminas de protección

®
S.L.

Fler bilder på facebook: www.facebook.com/folix.es

Arbetsområde: Cartagena • Murcia • Orihuela Costa • Torrevieja • Alicante • Benidorm • Calpe • Javea • Denia

Calle Apolo 51, local 3
03182 Torrevieja (Alicante)

Kontor & Showroom:

Mo-Fr: 09:00 - 14:00 h
16:00 - 19:00 h

Utan

Film
Med

Film

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

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

hadde kontakter innad i partiet 
og som stod bak firmaet Special 
Events. Álvaro Pérez ledet Oran-
ge Market.

De tre er dømt til 13 års fengsel. 
I tillegg har dommeren beordret 
at det skal tas beslag i verdier i 
Orange Market SL for 1.938.000 
euro. Selskapet regnes som Fran-
cisco Correa og Gürtel-nettver-
kets gren i Valencia-regionen.

Gürtel-saken
Caso Gürtel ble innledet i 2009 
og handler om hvordan et nett-
verk av forretningsmenn og fir-
maer skal ha finansiert Partido 
Populars valgkampanjer og be-
stukket partiets politikere i en 
årrekke. Til gjengjeld har nett-
verkets aktører og dets samar-
beidspartnere fått kontrakter på 
oppdragsvirksomhet i forskjel-
lige PP-styrte regioner, provinser 
og kommuner. Ved siden av le-
derne i nettverket, står en rekke 
medlemmer av Partido Popular 
tiltalt i saken.

Partiets samarbeid med nettver-
ket strakk seg etter det man vet 
over minst seks regioner i Spa-
nia. Medlemmer av partiets kom-
mune- og regionsadministrasjon 
har vært under etterforskning i 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
Andalucia, Castilla-La Mancha, 
La Rioja og Galicia.

Den spanske juristen og tidligere 
dommer Baltasar Garzón stod 
for de første avsløringene og åp-
net etterforskning i saken i fe-
bruar 2009. Nettverkets antatte 
hovedmann Francisco «Gürtel» 
Correa ble da varetektsfengslet 
og satt i fengsel til sommeren 
2012. Han slapp da ut mot kau-
sjon på 200.000 euro (ca 1,7 mil-
lioner kroner).
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Dyrere frukt og grønt etter kuldeperiode
Etter kulde og snøværet ved Middelhavet i vinter er grønnsaker fra land som 
Spania, Italia og Hellas i ferd med å bli mangelvare i Nord-Europa. Situasjonen 
merkes allerede hos danske, svenske og norske importører som ikke lenger får 
tak i alle typer varer og som må betale høyere priser for det som kommer.

I Spania er mye av produksjo-
nen reddet, noe som i følge 
spanske media har gjort lan-

det til «Europas grønnsakshage 
nummer én». Samtidig øker pri-
sene spanjolene må betale for 
vanlige jordbruksprodukter som 
bønner, tomater, blomkål og is-
salat.

«Det er godt det spanske sørvest-
landet har kunnet produsere frukt 
og grønnsaker gjennom vinteren, 
for hvis ikke ville ikke Europa ha 
hatt noe tilbud av noe slag» sier 
lederen organisasjonen for frukt- 
og grønnsaksprodusenter i Mur-
cia (Proexport), Fernando Gó-
mez til avisen La Vanguardia.

Kuldeperioden sydover i Europa 
i vinter har i følge spansk radio 
og tv RTVE gjort Spania til «Eu-
ropas grønnsakshage nummer 

én». Den spanske eksportnærin-
gens FEPEX (Federación Es-
pañola de Asociaciones de Pro-
ductores Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas viva) 
opplyser at Spania de siste må-
nedene har vært den primære 
leverandøren av grønnsaker til 
Europa, over 50 prosent mer enn 
normalt.

Spania er imidlertid i likhet med 
andre middelhavsland som Italia 
og Hellas sterk berørt av situa-
sjonen og har fått produksjnonen 
av alle typer grønnsaker som 
dyrkes i det fri redusert med hele 
30 prosent.

Det påvirker ikke bare eksporten 
til utlandet. Prisene spanjolene 
må betale for vanlige jordbruks-
produkter som bønner, tomater, 
brokkoli, blomkål, issalat, auber-

gine og artisjokk har økt betrak-
telig.

Den reduserte produksjonen gjør 
at bransjen mener prisnivået på 
hjemmebane først vil være til-
bake på normalt nivå i mars.

Samtidig avvises det at produ-
senter og leverandører benytter 
seg av situasjonen til å sette opp 
prisene og tjene god penger.

Konfrontert med klager på pri-
sene sier organisasjonen for små-
bruk i Spania, Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos (UPA), at 
forbrukerne, både spanske og 
europeiske, «bør skjønne at 
grønnsaker ikke faller ned fra 
himmelen» og at jobben jord-
bruksnæringen gjør er «avgjø-
rende for at samfunnet skal få 
mat og fungere».

E R I C H  S C H R ö D E R
Tysk Kfz-Meister

Ptda. Cap Blanc Baja 64, km 155 - 03590 Altea
e-post: soloschroeder@gmail.com

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

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!

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

Valencia

Prøven gjøres etter at stil-
lingen er tildelt. Dersom 
kandidatene ikke består, 

sendes de på kurs. Dette er en av 
flere nye tiltalk fra venstre-popu-
listene som har kommet til mak-
ten mange deler i Spania.

Bruk av Valensiansk har blitt et 
politisk våpen i både regionen og 
kommuner. Språket brukes for 
gjøre det vanskeligere for span-
joler fra andre deler av Spania å 
jobbe i området. Og å skape et 
skarpere skille mellom utlendin-
ger og ”innfødte” i kommuner 
med stor befolkning utenfra. 
Kommuner som Altea kommuni-
serer på Valensiano når man 
snakker om arrangementer hvor 
man foretrekker at utlendiger 
ikke deltar.

Det nye vedtaket om obligatorisk 
prøve i valensiansk ved offent-
lige ansettelser støtter opp under 
allerede eksisterende praksis. Å 
kunne valensiansk var også et 
krav tidligere, men ikke like ab-
solutt som etter de nye reglene. 
De to partiene i regionsregjerin-
gen PSOE og Compromís er 
imidlertid ikke enige på alle 
punkter. Regelendringen som nå 
er innført er derfor skjedd i form 
av et dekret som senere skal føl-
ges opp av et lovforslag til av-
stemning i regionsparlamentet.

Før lovforslaget kommer på 
plass, må imidlertid de to parti-
ene bli enige. Inntil videre er 
kravet til valensiansk gjort obli-
gatorisk for alle nye ansatte i 
Generalitat Valenciana. Samtidig 
skilles det mellom nivåene på 
språkkunnskapen etter type stil-
ling og arbeidsoppgaver. I tråd 
med etablerte standarder i EU 
skal prøvene som avlegges gra-
deres etter hvilken språkkompe-
tanse som kreves, klassifisert 
som A1, A2, B1, B2 osv.

Valensiansk er i likhet med mal-
lorkansk nært beslektet med ka-
talansk. I det nye dekretet åpnes 
det derfor for at formell kompe-
tanse i disse språkene automatisk 
likestilles med valensiansk, en 
ordning Partido Populars regi-
onsregjering skal ha fjernet i 
1999 men som nå gjeninnføres.

Valencia for valensianere!
Nasjonaliserer offentlig sektor
Å være faglig kvalifisert og spansktalende er ikke lenger nok til 
å få jobb i offentlig sektor i Valencia regionen. Etter et dekret 
fra koalisjonen som utgjør regionsregjeringen PSOE og 
nasjonalistene Compromís, må alle nye funksjonærer også bestå 
en språkprøve i valensiansk. Noe fremmedspråk kreves ikke.

Villajoyosa er i likhet med 
mange kommuner i Va-
lencia-regionen nå styrt 

av venstre koalisjoner ofte med 
sterkt nasjonalistiske syn. I Vil-
lajoyosa er det PSOE, som styrer 
sammen med Gent per La Vila 
og Esquerra Unida. Begge par-
tier  kjemper for «lokale verdier» 
og vil dyrke «valensianske ver-
dier».

Villajoyosa lever i hovedsak av 
turisme i likhet med mange an-
dre kommuner langs kysten. Den 
typen spansk som er vanligst i 
Spania er Kastillansk og det er 
også den utlendinger lærer. 

At Valensiansk ved lov skal bru-
kes mer gjør man informasjon og 
kommunikasjon med folk uten-
fra vanskeligere. Valensiansk er 
et eget språk ganske likt Kata-
lansk, og er ikke forståelig for 
vanlige spanjoler.

Vil ikke hete Villajoyosa lenger
Bystyret i Villajoyosa vil ikke at byen lenger skal kalles det. 
Politikerne vil at byen kun skal kalles «La Vila» som er valenciano 
versjonen av navnet. 
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REPARASJONER  -  SERVICE
EU-KONTROLL (ITV)
DEKK  -  LAKKERING

LÅNEBILER

Pda.Cap Blanc 63 A, 03590 Altea/Alicante
Verksted:  + 34 965 84 34 50

Salg: +34 965 84 24 98

BILPLEIE & 
DETAILING Besøk oss langs N332 bak “Auto Maq”

Partida el Planet 192, Altea
Tel: 865 670 766 / 722 139 367

www.autoartealtea.com

GJØR BILEN
NY IGJEN Profesjonell polering, restaurering 

av interiør og reparasjon av lakkskader

BILPLEIE 
& dEtaILIng

FøR ETTER

FøR

ETTER

Interiørservice 
Lær-restaurering
CeramicPro lakkbehandling
Frontlykt rengjøring mm.

Det beste innen lakkbeskyttelse

Madrid

Forbyr sirkus  med dyr

Det konservative regje-
ringspartiet Partido Po-
pular stemte imot forsla-

get. Sistnevnte parti var også 
imot fjerningen av subsidiene til 
hovedstadens tyrefektingskole, 
et vedtak kommunen gjorde i 
2015. 

Det nye sirkusforbudet gjelder 
for arrangementer på både of-

fentlig og privat grunn.

Madrid kommune følger dermed 
etter andre store byer som Bar-
celona, Valencia, Alicante, Mála-
ga, Córdoba, Palma de Mallorca 
og Vitoria. Til sammen skal nær-
mere tre hundre kommuner i 
Spania ha innført liknende for-
bud.

Madrid føyer seg inn i rekken av spanske kommuner 
som innfører forbud mot sirkus med dyr. Forslaget ble 
vedtatt tirsdag 31. januar av partiene i det rødgrønne 
byrådet og det spanske arbeiderpartiet PSOE. 

Madrid

Det slår i så fall bena un-
der ideen om jomfrufød-
selen, en av de viktigste 

læresetningene i den kristne tro.

Unnfanget ved Den hellige ånd 
ja, men jomfrufødsel nei. Det ser 
ut til å være nonne Lucía Carams 
konklusjon i et intervju på den 
spanske tv-kanalen Cuatro. Ut-
talelse har satt sinnene i kok hos 
enkelte troende og får sterk kri-
tikk innen Den katolske kirke 
både i Spania og latinamerikan-
ske land.

Den 51 år gamle nonnen er etter 
intervjuet blitt utsatt for det som 
likner en ren heksejakt på sosia-
le medier og er blitt kalt «hore» 
av en programleder i en latina-
merikansk tv-kanal.

Innen kirken er det også kommet 
kritikk. Enkelte mener uttalelsen 
er så alvorlig at Caram bør fjer-
nes fra tjenesten som nonne i 
Spania.

Caram som hører til klosteret 
Santa Clara i Manresa i Catalo-
nia er allerede kjent for en rekke 

tv-opptredener og for sin aktive 
rolle i sosiale medier. Hun er tid-
ligere blitt kritisert for å være 
frittalende og for å være politisk 
farget gjennom å gi støtte til ja-
siden i kampen for uavhengighet 
i Catalonia.

I det omstridte tv-intervjuet som 
ble sendt den 29. januar sier 
Lucía Caram at hun tror Maria 
var en kvinne som «elsket sin 
ektemann Josef» og at paret etter 
alt å dømme hadde et «vanlig 
forhold». Hun legger deretter til 
at «det vanlige» for ektepar på 
den tiden var, i likhet med i dag, 
å ha sex. Hun sier videre at man 
i Den katolske kirke i dag «sitter 
fast i gamle normer som vi selv 
har funnet opp, uten å få ut den 
ekte meningen».

Bispedømmet i Vic som nonnens 
kloster er underlagt har tatt av-
stand fra uttalelsene og forsikret 
sine troende om at Maria «alltid» 
har vært jomfru og at dette halt 
starten av har vært en del av den 
kristne tro fra.

Bispedømmet har foreløpig ikke 

kommet med sanksjoner mot 
nonnen, men beklager den even-
tuelle «forvirringen» hennes ut-
talelsen kan ha skapt blant tro-
ende.

 Jomfrufødselen
Jomfrufødselen regnes som en 
av de viktigste læresetningene 
innen kristendommen. Fortellin-
gen blir referert til i Matteuse-
vangeliet og Lukasevangeliet og 
går ut på at Maria var jomfru da 
hun ble gravid med Jesus og at 
unnfangelsen skjedde etter et 
platonisk møte med Den hellige 
ånd.

Jomfrufødselen som doktrine 
(La doctrina del nacimiento vir-
ginal) står kanskje sterkest hos 
katolikker. For troende er jom-
frueligheten knyttet til tanken 
om kyskhet, en av De syv dyder 
i Den katolske kirke. Det å avstå 
fra seksuell omgang er da også 
pålagt både prester og nonner.

Å akseptere jomfrufødselen som 
sant regnes som en forutsetning 
på linje med troen på skapelses-
beretningen. 

Nonne: Maria ikke var jomfru

Spanias kjendisnonne Lucía Caram vekker oppsikt  etter å ha satt spørsmålstegn 
ved Jomfru Marias jomfruelighet. Under et intervju på spansk tv sjokkerte den 
argentinskfødte nonnen spanske troende ved å hevde at moren til guds sønn 
trolig hadde sex før unnfangelsen.

MiRaKLeR SeLGeR BeDRe?:  Kirken  har kanskje gjort for mye ut av jomfrufødsel og 
mirakler. Mens man har fokusert for lite på Jesus sine ord og filosofi.

 THE LOndOn HaIrdrESSErS
& BEauTy

VI ønSkEr nyE OG GamLE kundEr VELkOmmEn 
I Vår HyGGELIGE SaLOnG

TEL: (0034) 966 865 767  |  681 669 121

FOr OSS Er du mEr Enn BarE En kundE!

Vidal Sassoon trente stylister, klassiske & moderne frisyrer & farger!
De seneste trendene som Balayage & highlights! 
Vår salong er med i Channel 4s “A New Life in the Sun”!
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Gjennombrudd i CAM-drapet

Martínez som var enke 
etter tidligere sjef i 
sparebanken CAM, Vi-

cente Sala, ble 9. desember i fjor 
funnet drept i sin egen bil. Bilen 
stod parkert i garasjen hos bilfor-
handleren Novocar i Alicante, et 
selskap hun selv var eier av. 

Den 72 år gamle kvinnen ble 
funnet i førersetet på bilen med 
to skudd i hodet, avfyrt fra kloss 
hold. Svigersønnen som nå er 

pågrepet skal ha drevet forretnin-
gen.

I følge avisen El País tilhørte 
CAM-sjefen og hans kone den 
økonomiske eliten i Alicante. Po-
litiet skal først ha trodd at enken 
var blitt utsatt for et ransforsøk, 
men forlot raskt denne teorien. 
Etterforskningen ble da konsen-
trer rundt familiens forretnings-
imperium, der barn og sviger-
barn er blitt avhørt.

Drapet på María del Carmen Martínez, enke etter tidligere 
sjef i sparebanken CAM, kan gå mot en oppklaring. En 
svigersønn av den avdøde kvinnen ble onsdag 8. februar 
arrestert, mistenkt for drapet.

 THE LOndOn HaIrdrESSErS
& BEauTy

VI ønSkEr nyE OG GamLE kundEr VELkOmmEn 
I Vår HyGGELIGE SaLOnG

TEL: (0034) 966 865 767  |  681 669 121

FOr OSS Er du mEr Enn BarE En kundE!

Vidal Sassoon trente stylister, klassiske & moderne frisyrer & farger!
De seneste trendene som Balayage & highlights! 
Vår salong er med i Channel 4s “A New Life in the Sun”!

Man kan enkelt se på po-
litikere, særlig norske 
politikere, at de lyver, 

ved at leppene beveger seg, sa 
O’Lear til DN.

I budsjettforhandlingene for vel 
et år siden lanserte regjeringen 
en ny flypassasjeravgift på 80 
kroner pluss moms. Den ble først 
presentert som en klimaavgift, 
men senere omformulert som av-
gift.

- Det er noe fascinerende ved at 

den norske økonomien på den 
ene siden er så avhengig av olje-
utvinning, og så innfører man 
denne idiotiske avgiften delvis 
med et miljøargument, sier 
O’Leary.

– Vi sa til regjeringen at hvis de 
innførte avgiften, ville vi legge 
ned vår base på Rygge. Hvis de 
tror vi bløffer, kan de fjerne av-
giften og se hva som skjer. Da 
vender vi tilbake til Rygge og 
flyplassen blir åpnet igjen, sier 
O’Leary.

Alicante

Ryanair-sjefen: Norske 
politikere er løgnere

Østfoldinger med feriehus i Spania savner 
Rygge-flyplassen. Nå tar Ryanair sin frittalende 
sjef Michael O’Lear, bladet fra munnen.

Prosesjonslarver, sesongen er i gang

Leger og veterinærer på Costa Blanca advarer om at prosesjonslarvene som kan gi kraftige allergiske 
reaksjoner hos både dyr og mennesker. På denne tiden av året er de på vei ned fra furutrærne. 

Prosesjonslarvenes hår er 
hule og inneholder maur-
syre og giftstoffet thauma-

topoein. Kommer man i direkte 
kontakt med larvene, vil det opp-
stå store blemmer på kroppen 
som ligner på brannsår og som 
kan føre til alvorlig infeksjon 
hos mennesker. Er man i kontakt 
med de nesten usynlige hårene 
som larvene legger igjen på bak-
ken under vandringen eller hå-
rene som svever i luften når det 
er mye vind, kan det føre til mye 
irritasjon i ører, nese og hals.

Man må aldri trampe på og drepe 
larvene med skoen, for da vil hå-
rene sette seg i skosålen og bli 
tatt med inn i huset hvor de kan 
forårsake alvorlige allergiske re-
aksjoner hos både husdyr og 
mennesker.

Larvene er spesielt farlige for 
dyr. Hvis en hund kommer i kon-
takt med hårene, vil det oppstå 
en umiddelbar reaksjon i form 
for kløe og opphovnet ører og 

tunge. Er dyret så uheldig å kom-
me borti larven med munnen, 
kan tungen i løpet av noen få 
minutter bli så stor at hunden 
ikke greier å puste og etter hvert 
kveles.

Oppdager man at hunden klør 
seg mye på ørene eller at tungen 
begynner å hovne opp, er det 
viktig å komme seg til veterinær 
umiddelbart. Kommer man fram 
til veterinær i tide, er det som 
regel nok med en injeksjon. An-
dre ganger må tungen klippes av.

Det er ikke alltid så lett å opp-
dage prosesjonslarvene som ofte 
danner flere meter. De er godt 
kamuflerte når de er på bakken, 
og er det bare noen få larver som 
har kommet på avspor er de nes-
ten umulige å se. Det beste er å 
la de være i fred når de kommer 
ned fra treet og holde seg flere 
meter unna.

Larvene pleier å gå ut av silke-
spinnet - som henger som hvite 

kongler på furutrær - om morge-
nen når solen har stått opp. I lø-
pet av dagen vandrer de rundt på 
bakken. Når solen begynner å gå 
ned, legger larvene seg sammen 
og danner en kule ofte på stør-
relse med en fotball. I løpet av en 
time eller to vil de begrave seg i 
bakken - hvor de blir liggende 
noen uker til de vrir seg ut av 
den gamle huden og forvandler 
seg til pupper, og senere som-
merfugler.
Sommerfuglene har en svært 
kort levetid (én til to dager). I 
denne tiden parer de seg, og sy-
klusen starter på nytt. Hunnen 
legger sine egg på toppen av 
trærne og danner den karakteris-
tiske silkespiralen rundt en eller 
to nåler. Mellom 30 og 40 dager 
senere fødes larvene (vanligvis i 
september-oktober) som vil gå 
gjennom fem forskjellige larve 
stadier før de på nytt kryper ned 
fra trærne og på bakken.

Prosesjonslarvene vil være å 
finne på bakken fram til mai.

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
•  Strikkegarn  •  Heklegarn  •  Broderigarn  •  Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES
Mandag - lørdag: kl. 10.00-14.00, torsdag: kl. 16.00-18.00

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

PARFYME FABRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10.00 - 19.00 Søn 10.00 - 14.00

Avenida Albir 66, Albir

Tel: 653908011
www.nova86.es

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler
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Hva er forskjellen på oss og andre tannk-
linikker ?
Helt siden år 2000 har vi hatt mange svært 
fornøyde norske pasienter, og vi har vært un-
der konstant utvikling og har oppdatert oss 
med de mest moderne nyutviklede systemer 
innen odontologien. Derfor har vi en profes-
jonell klinikk som benytter seg av den siste 

moderne teknologien og som kan gi person-
lig behandling på et høyt nivå.

Det har blitt en besettelse for oss å være 
fullkommen når det gjelder fornyelser. Hvis 
din konsultasjon gjelder helse, estetikk, eller 
for å forandre ditt smil,står vi alltid til din 
tjeneste med vår erfaring og fagutdannelse 
for å få det beste resultatet i løpet av kortest 
mulig tid.

Erfarne Tannleger
Vi er pionerer når man snakker om Metal 
Free, som enkelt dreier seg om å fjerne alle 
amalgamfyllinger som inneholder sølv, kob-
ber, tinn, sink og kvikksølv, og erstatte dem 
med keramikk-kroner og innlegg.

Det blir benyttet digital design og utform-
ing med teknologien CEREC som er det mest 

moderne, presise systemet som er på mark-
edet. Med hensyn til implantater, så setter 
vi inn implantater og fast bro den samme 
dagen. Teknikken heter All on Four. Vi er 
også anerkjent av HELFO. Når det gjelder 
implantater har vi: Mer enn 20 års erfaring. 
I korthet, klinikken vår har alt du trenger for 
en behagelig tannbehandling med det siste 
innen metodikk og teknologi.

Fra vi åpnet klinikken i år 2000, har vi hele 
tiden utviklet oss i takt med den nye teknol-
ogien for alltid å være oppdatert på det siste 
innen odontologi.

I Solident er vi stadig i utvikling.

klinikken vår er profesjonell og teknolo-
gisk på høyeste nivå, og vi har personlig 
service til hele familien.

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

SOLIDENT - MODERNE TANNKLINIKKER I BENIDORM OG TORREVIEJA
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Byggmester
Maler
Rørlegger & elektriker
Alt innen bygg
Egen arkitekt
Vi ordner alle spanske byggetillatelser!

Norsk Byggfirma Kontakt oss i dag 
for et godt tilbud!

+34 653 364 138
+47 484 46 805

www.oppussingspania.no

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

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

Bolig i Spania

Over 120.000 nye boliger i året

Spania vil trenge 123.115 nye boliger i året frem til 2022. Deretter vil 
behovet stabilisere seg på rundt 150.000 årling. Det mener eksperter ved 
den prestisjetunge handelshøyskolen IESE.

I følge beregningene fra span-
ske IESE (Instituto de Estu-
dios Superiores de la Em-

presa) vil behovet for nye boliger 
være størst langs Middelhavs-
kysten og sydover i Spania. I et 
langtidsperspektiv frem til 2030 
vil Andalucia trenge 37.495 nye 
leiligheter per år, Comunidad Va-
lenciana 24.747, Madrid 23.615, 
Catalonia 23.461 og Kanariøye-
ne 12.014.

Lavest vil etterspørselen være 
nord i Spania med La Rioja på 
592 per år, Cantabria 1.338, As-

turias 1.665 og Navarra 1.912.

IESE har tidligere antydet at at 
også boligprisene vil fortsette å 
stige og nå nivået fra 2007 i 
2030.

Både salgstall og priser vil imid-
lertid ha en mer moderat stigning 
enn før. I følge ekspertene vil 
utviklingen være langt unna det 
man opplevde under den spanske 
byggeboomen i perioden 1998 til 
2007, da rundt 580.000 nye bo-
liger ble lagt ut på markedet 
hvert år. Etter krisen, i årene 

2007 til 2014 var tallet redusert 
til 75.000.

Spanjolene håper nå på en sun-
nere og mer bærekraftig utvik-
ling. Siden 2014 har markedet 
vært tilbake i vekst og interessen 
for nye prosjekter er i økning. 
IESE mener Spania kommer til å 
trenge 123.115 nye boliger i året 
frem til 2022. Deretter vil beho-
vet stabilisere seg på rundt 
150.000. Den spanske nærings-
livsorganisasjonen CEOEF har 
tidligere kommet med liknende 
anslag.

i Spania
Bolig

www.BoligiSpania.no

ny BOLIGaVIS: Nyheter, analyser 
og guider.  Meld deg på nyhetsbre-
vet vårt og få alt på mail helt gratis. 

Økonomi

Eiendom er ingen 
belastning lenger

Spanske banker ser ut å ha hevet «forbannelsen» det 
har vært å være eksponert mot eiendom i Spania. 

Det er i en analyse fra 
Goldman Sachs hvor 
man skriver at spanske 

banker igjen kan regne med be-
tydelige inntekter fra deres akti-
viteter knyttet til bolig og næ-
ringseiendom i Spania.

Analysen fra den amerikanske 
investeringsbanken er knyttet til 
hvor mye kapital bankene må ha 
satt til side i forhold til det volum 
av kreditter man har sikret i ei-
endom. Enkelte banker i Spania 
vil nå kunne frigjøre kapital.
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Kjøp / salg - Ring på norsk + 34 607 237 975 
jorge@homeinvest.es 

www.homeinvest.es

E R I C H  S C H R ö D E R
Tysk Kfz-Meister

Ptda. Cap Blanc Baja 64, km 155 - 03590 Altea
e-post: soloschroeder@gmail.com

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

Eiendomsmegler
utleie og salg av eiendommer 

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

rEF. Sa-2211-FC: LEILIgHET på gRuNNpLAN  MED STOR 
TERRASSE.  2 SOV. + 1 bAD. SEpARAT kjøkkEN Og ROMSLIg 
STuE. FELLES bASSENg Og VELHOLDT HAgE.

LeiLiGHet MeD 35M2 teRRaSSe i aLBiR!
2 sov. + 1 bad / 100 m2 KUN: € 139.000,-

Bolig i Spania

10.286 nye boliger 
på Costa Blanca

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Estimat fra Servihabitat spår om at det i løpet av 2017 
settes i gang byggingen av over 10.000 nye boliger i 
Valenica regionen.

Dette er blant det høyeste 
estimatet for Spania. 
Kun i Madrid skal det 

bygges mer, der anslår man i 
overkant av 13.000 nye boliger. 
Andalucia og Costa del Sol får 
8982 boliger og Murcia er nesten 
helt på bunnen med kun i under-
kant av 955 igangsatte prosjek-
ter.

25% flere nye bygg
Tall fra november 2016 viser at 
det den måneden ble satt i gang 
nesten 6.000 nye bygg i Spania. 
Dette er 25.1% mer enn samme 
perioden året før (2015).

Det siste året med nedgang 
i det spanske boligsalget 
var i 2013. Etter det har 

salgskurven gått oppover i tre år 
på rad. Spanske eiendomsspesia-
lister betegner utviklingen som 
en «normalisering» av markedet.

I følge tall fra det spanske statis-
tikkbyrået INE (Instituto Nacio-
nal de Estadistica) gjengitt i avi-
sen El País ble det solgt 403.866 
boliger i Spania i 2016, en øk-
ning på 13,6 prosent fra 2015.

Skal man tro ekspertuttalelser fra 
den internettbaserte eiendoms-
portalen Idealista, er man nå 
vitne til en normalisering av 
markedet.

Salgsøkningen i fjor skyldes 
bruktboliger, mens nye boliger 
fremdeles hadde en svak ned-
gang. El País understreker sam-
tidig at nye boliger som ikke blir 
solgt i løpet av de to første årene 
havner i kategorien bruktboliger.

I tillegg ser man en ny tendens i 
markedet, der også nye prosjek-
ter er i positiv utvikling – noe 
som bekreftes av foreløpige tall 
for 2017 som viser oppgang.

At boligmarkedet nå er i full 
vekst, gjelder alle regioner – selv 
om steder som La Rioja, Murcia 
og Galicia fremdeles kun har en 
svak fremgang.

Regionen som opplevde størst 
vekst i 2016 var Balearene (31,0 
prosent), Catalonia (20,0 pro-
sent) og Extremadura (18,6 pro-
sent).

Dersom man ser på den relative 
salgsøkningen (salg per 100.000 
innbyggere) er det imidlertid de 
tre store feriestedene som er 
mest populære hos kjøperne: Ba-
learene, Comunidad Valenciana 
og Kanariøyene.

Tre år med oppgang
Etter fem år med mer eller min-
dre sammenhengende nedgang i 
det spanske boligmarkedet, 
snudde tendensen i 2013. Dette 
året ble det siste med negative 
salgstall (-1,9 prosent).

Etter 2013 har salgskurven gått 
oppover med en økning på 2,0 
prosent i 2014 og 11,5 prosent i 
2015 og 13,6 prosent i 2016.

Til sammenlikning registrerte 
man under de dårligste årene av 
krisen i 2008 og 2009 en ned-
gang på henholdsvis 28,8 og 
25,1 prosent.

Forsatt vekst med forbehold
Veksten i markedet anses som 
stabil og er ventet å fortsette de 
neste årene. Eksperter understre-
ker samtidig at utviklingen alltid 
er påvirket av forhold knyttet 
finansieringen hos den jevne kjø-
per. I den forbindelse vises det til 
nylige rettsavgjørelser som har 
tvunget spanske banker til å en-
dre sine utlånsbetingelser.

Mange spanske banker har frem 
til nå operert med et såkalt 
«gulv» på renten, noe som inne-
bærer at lånetageren kun får et 
begrenset utbytte av rentened-
gangen i markedet (i det låneren-
ten hos bankene stanses ved det 
fastsatte gulvet, mens markeds-
renten fortsetter nedover).

Disse klausulene er nå ansett i 
strid med gjeldene forbrukerlo-
ver. At bankene må endre praksis 
kan bety en innstramming i an-
tall utlån, noe som i så fall vil 
påvirke markedet.

Største økning i boligsalget siden 2007
I følge tall fra det spanske statistikkbyrået INE ble det solgt 
403.866 boliger i Spania i 2016, en økning på 13,6 prosent 
fra 2015. Veksten er den høyeste siden før krisen i 2007.

Bolig i Spania
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Turisme

”Alle” vil til Spania i sommer

Av samtlige destinasjoner 
troner Barcelona, Ma-
laga og Alicante øverst 

på listen. Uro i andre ferieland 
ved Middelhavet regnes som noe 
av årsaken til den økte interessen 
for Spania.

I tillegg til Spania øker nord-
menns etterspørsel etter reiser til 
Kroatia, Bulgaria og Portugal. 
Tallene er basert på Travellinks 
sommerbookinger (mai til au-
gust) gjort i januar i år sammen-
liknet med samme periode i fjor. 

Her fremgår det også at bade-
byen Gdansk i Polen har fått be-
tydelig flere bestillinger.

Uro i andre ferieland ved Mid-
delhavet regnes som noe av årsa-
ken til den økte interessen for 
disse landene. Samtidig som 
Spania-bestillingene øker har 
blant annet Travellinks bookin-
ger til tyrkiske turistdestinasjo-
ner som Istanbul, Dalaman og 
Antalya gått ned.

Sistnevnte tendens merkes også 

hos andre reisebyråer. Kommu-
nikasjonsrådgiver i Apollo reiser 
Beatriz Riviera, sier til ABC Ny-
heter at nærmere 400.000 nord-
menn dro på pakketur til Tyrkia 
i 2013. I år er antallet reiser be-
regnet til 45.000.

Hele 75,6 millioner mennesker 
besøkte Spania i 2016. Det er 
10,3 prosent mer enn året før og 
det høyeste antallet i landets his-
torie.

Det internettbaserte reisebyrået Travellink spår rekord i antall nordmenn som vil til 
Spania i sommer. Hos selskapet som ble startet av de største flyselskapene i Europa 
er spanske reisemål mest populære.

Skal du kjøpe bolig i Spania?
Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.noi Spania

Bolig

SkandInaVISkE møBLEr, BETJEnInG, SErVICE OG kVaLITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

JENSEN MADRASSER OG TILBEHøR
20 % RABATT

I 1986 var det flaggbæreren IBERA som ledet an i det 
spanske flymarkedet. I dag er det lavprisselskaper som 
Norwegian, Ryanair og Vueling* som leder an på kort 
og mellomdistanseruter inn og ut av Spania.

Turisme

Norwegian truer IBERIA

«Gamle» IBERA er fortsatt leder 
på de lønnsome langdistanseru-
tene mellom Spania og Amerika. 
Men dette kan nå endre seg. 

Norwegian sin nye base i Barce-
lona åpner porten til Amerika 
med flyruter til Los Angeles, 
New York og Miami. 

Sistnevnt er destinasjonen med 
flest ruter til land i Latin Ameri-
ka og Mexico, hvor IBERIA i 
dag har sine mest lønnsome ru-
ter.

*Vueling er eid av IAG som også 
eier IBERA, British Airways og 
Aer Lingus.
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Turisme

Renfe får konkurranse

EST 1980

VarmE VInTErdynEr

single 22€
double 25.50€
king 28.50€
superking 39€

ring oss på tlf: 965 84 48 48

åPnInGSTIdEr: mandaG - FrEdaG, 10 - 20 LørdaG 10 - 14

FINN OSS ENKELT MED GOOGLE!
Du finner oss på N332 - partida el planet 172, Altea, Spain
leos-superstore@live.com           leos.softfurnishings.spain

utrolige priser
rask levering fra lager 

god service

flanellsengetøy:
fra 29.95€

Hold varMen i sen-
gen Med et elektrisk 
varMeteppe
single 32€
double 39.95€
king 55€

DIN FORHANDLER AV PEISER; INNSATSER OG OVNER 
SIDEN 1983

Åpningstider: Man-Fre 9.30 -1.30
& 16.30 -19.30. Lør 10.00 - 13.30

Altea: Ctra N-322 km 144,1 (near Don Bricolage) 
Tel/Fax 96 584 30 09           www.dirksmit.com

Vi tilbyr et stort utvalg i 
ovner for ved, pellets, gass, 
elektrisk og bio-etanol    
innsatser, innebygde og 
frittstånde ovner. Smart 
terrassevarmere
Vi har vårt eget installasjons- 
og serviceteam

Finans

Den såkalte «Clausula de 
suelo» lot bankene ta for 
høy rente for kunder 

med flytende rente i det renten 
sank under et vist nivå. 

De fleste spanske banker har nå 
etablert et system hvor låne-
kunder som kan være rammet av 
dette kan søke om refusjon via 
den enkelte bankens hjemmesi-
de.

1100 bankkunder 
har fått pengene tilbake

Bankia har nå refundert de første kundene som 
har vært rammet av bankenes «overfakturering». 

Eksportrekord fra Spania
Spania har aldri 
eksporter så mye varer 
og tjenester som 2016. 
Og veksten i eksport 
sektoren er høyere enn 
noe annet sted i Europa.

Rekordåret 2016 så varer 
og tjenester til en verdi av 
260 milliarder Euro gå ut 

av Spania. Eksportsektoren har 
vokst jevnt siden 2008-2009, da 
finanskrisen gjorde at sektorens 
aktivitet sank til rundt 160 mil-
liarder Euro.

Det som eksporteres er i hoved-
sak, bilder, medikamenter, kje-
miske produkter, olivenolje, 
frukt, grønnsaker, metaller, jern 
og  papir.

Etter Europa er det USA, Mexi-

co, Kina, Marokko og Algerie 
som er spanjolenes største ek-
sportmarked.

Etter finanskrisen og lavere in-
tern etterspørsel, begynte mange 
bedrifter i Spania å søke nye 
markeder utenfor landet. 

Transportmarkedet i Spania 
frigjøres da for konkur-
ranse. RENFE varsler nå 

nye innkjøp til en verdi av 2.6 
milliarder Euro for å bedre stå 

rustet i konkurranse med nye ak-
tører i markedet. De nye lynto-
gene AVE har gjort stor suksess 
i Spania og tatt mye av trafikken 
fra fly innenriks.

I 2020 er det slutt på det statlige togselskapet 
RENFEs monopol i Spania.

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 - 100 mbps  fra 15 € per måned

SPESIAL-
TILBUD!

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

Økonomi

Turisme

Nye sommerruter
Norwegian har presentert 
sommerens «nyheter». 
Nye Boeing maskiner betyr 
flere Spania-avganger.

Selskapet setter opp en direk-
terute fra Bergen til Gran 
Canaria. Samtidig øker man 

frekvensen på en rekke «kjente» 
sommer ruter. Det blir flere avgan-
ger til også Tenerife og Madrid. 
Ruten mellom Malaga og Trond-
heim vil også frekventeres oftere.

Det er levering av nye maskiner 
til Norwegian som åpner for flere 
avganger og destinasjoner. Norwe-
gian mottar 32 nye Boeing maski-
ner i løpet av 2017. Maskinene ble 
bestillt fra USA til svært gode be-
tingelser midt under finanskrisen.

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 
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Den tiltalte ble pågrepet 
etter vanlig rettsadmod-
ning gjennom Kripos til 

spanske myndigheter etter en 
kjennelse fra retten i Norge i 
følge VG.

Rømte til ”mamma i Torrevieja”
Etter å ikke ha møtt i retten an-
dre gang ble han etterlyst via 
Kripos og pågrepet av spansk  
politi. Han ble pågrepet i morens 
bolig en en av urbanisasjonene 
rundt Torrevieja.

Spansk politi sier at mannen skal 
ha vært en venn av jentas for-
eldre og over tid skal han ha 
opparbeidet seg tillitt i familien 
slik at han kunne tilbringe tid 
alene med barnet. Slik skal ha 
over en periode på rundt et år 
gjentatte ganger ha voltatt den 
unge jenta i 2014 og 2015.

Førsteadvokat Bjørn Kristian 
Soknes bekrefter overfor VG at 
mannen er tiltalt for seksuell om-

gang med et barn under 14 år.

Soknes sier at den tredje beram-
melsen i Fosen tingrett ble til-
passet ønsket til den tiltalte om å 
møte opp i retten i Trondheim. 
Det var det som ble brukt som 
begrunnelse for at han ikke møt-
te opp tidligere. Mannen dukket 
ikke opp da heller.

Voldtekt av mindreårige har en 
minimumstraff på 3 år skriver 
VG.

Pågrepet i Torrevieja 
for voldtekt av 12-åring
En 27- år gammel nordmenn er pågrepet av spansk politi i Torrevieja. Mannen 
ble pågrepet i begynnelsen av februar etter å ha rømt til Spania.

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

Torrevieja

Mange har latt seg sjar-
mere av de intelligente 
skapningene og lagt ut 

opptak av dyrene på sosiale me-
dier (se link nedenfor).

Årsaken til at delfiner stadig 
dukker opp på Costa Blanca har 
vært forklart med fiskeoppdretts-
anleggene mellom provinsene 
Alicante og Murcia, skriver avi-
sen Información. 

I følge eksperter kan imidlertid 
ikke dette alene være hele årsa-

ken. Det vises til at de såkalte 
tumlerne (tursiops truncatus) er 
et svært tilpasningsdyktig dyr og 
med andre ord kan hente næring 
fra en rekke kilder.

Tumlere kan bli opptil 4 meter 
og veie 650 kilo. De regnes for å 
være blant de mest intelligente 
skapningene som finnes etter 
mennesker. Opptak av dyr som 
følger båter utenfor Torrevieja er 
delt på sosiale medier, søk etter 
”Crónicas Naturales de Torrevi-
eja”.

Flere delfiner i Torrevieja
Torrevieja

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Stadige flere har rapportert om delfiner utenfor kysten 
av Torrevieja og Murcia. De siste årene skal man ha 
sett en forsiktig økning i bestanden av tumlere i dette 
området, den vanligste og mest kjente delfinarten.

www.scandigo.es

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15  

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Velkommen innom! 

i Spania
Bolig

www.BoligiSpania.no

ny BOLIGaVIS: Nyheter, analyser 
og guider.  Meld deg på nyhetsbre-
vet vårt og få alt på mail helt gratis. 

Tall fra EUROSTAT viser 
at 66.5% av Spanias inn-
byggere bor i leiligheter. 

Kun en tredjedel bor i eneboli-
ger. 

Til sammenlikning bor hver an-
dre nordmann i enebolig og 70% 
av franskmenn i enebolig.

Flest bor i leiligheter
Spania er det landet i EU hvor flest bor i leiligheter. 
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Orihuela

Vil pumpe farlig saltlake ut i havet
Produksjonsanlegget for salt ved lagunene i Torrevieja 
og La Mata vil pumpe 3,6 millioner kubikkmeter vann 
og saltlake ute i Middelhavet. 

Etter ekstrem nedbør i de-
sember og januar er det 
kommet store mengder 

regnvann i lagunene, noe som 
truer produksjonen av salt ved 
anlegget. Tømmingen av vannet 
er ikke uproblematisk i det salt-
laken kan forstyrre plante- og 
dyrelivet i havet ved Torrevieja.

Å pumpe vann fra lagunen ut i 
havet krever godkjennelse fra 
statlige myndigheter. Regionsad-
ministrasjonen i Valencia har 

derfor søkt det spanske miljøde-
partementet om lov. 

Saltlaken er naturlig dannet og 
normalt ikke farlig, men vil kun-
ne forstyrre plante- og dyrelivet 
i havet dersom den kommer i 
store konsentrasjoner. Tømmin-
gen skal derfor skje gradvis og 
fordelt på flere steder langs kys-
ten slik at laken løses opp og 
ikke blir en trussel for det marine 
livet, skriver avisen Información.

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

96 692 57 61

Ta bort en 
last fra 
helsen din

Vårt mål som sykehus gruppe er å behandle deg med 
trygghet og personlig garanti og være et naturlig førstevalg.

Finn ut mer ved første gratis besøk eller ved å ringe

Vi hjelper deg å oppnå en sunn vekt

Quirónsalud Sykehus i Torrevieja er det eneste selskap som 
spesialiserer seg på Fedme og Diabetes som har et integrert enhet i et 
sykehus. Vi har et tverrfaglig team av anerkjente spesialister:

• Bariatric og metabolsk kirurgi

•  Generelle og fordøyelses kirurgi

•  Endoskopiske teknikker

•  Endokrinologi

•  Ernæring

• Psykologi

Vinterens uvær har imid-
lertid gjort at flere hus 
delvis har rast sammen, 

noe som betyr at staten kan frem-
skynde riving av sikkerhetsmes-
sige årsaker. Eierne av husene 
har nå gått sammen i håp om å få 
reddet dem, slik at de kan brukes 
en siste sesong.

Eierne av husene ønsker å få ryd-
det opp etter de siste ødeleggel-
sene og påse at det gjøres utbe-
dringer langs promenaden.

En representant for nabolaget 
ved Babilonia-stranden sier til 
avisen Información at eierne fø-
ler seg krenket av staten som 
ikke har villet hjelpe til å redde 
bygningene og som nå har sendt 
ut brev om at riving skal frem-
skyndes.

Det vises til at det opp gjennom 
årene ikke er blitt gjort noe fra 
statens side for å forhindre have-
rosjon i området.

Kystmyndighetene har etter bre-
vet om riving, likevel åpnet for 
dialog med huseierne om en mu-
lig utsettelse frem til 2018.

Kystloven i Spania
Intensjonen med Kystloven fra 
1988 (La Ley de Costas) var å 
beskytte den allerede hardt ut-
bygde spanske kystlinjen mot 
enda mer utbygging, samt gjøre 
slutt på levetiden til en rekke 
bygninger som planløst var blitt 
oppført i strandsonen.

Det har imidlertid vært politisk 
uenighet om lovens gyldighet. 

Den forrige PSOE-regjeringen 
gikk inn for å håndheve reglene 
og ville at en rekke eiendommer 
skulle fjernes etter utløpt kon-
traktstid på 30 og 60 år.

Sittende regjering har hatt et an-
net syn. Partido Popular mener 
den gamle loven ikke fungerer 
etter formålet og at reglene ska-
per usikkerhet og tvil.

PP mener også at riving vil gi 
Spania et dårlig rykte utad, fordi 
mange av husene tilhører uten-
landske eiere. Dersom loven 
håndheves, vil man måtte fjerne 
flere tusen bygg innen 2018.

Staten lar havet ta husene
Den spanske stat ønsker ikke å redde husene som er i ferd med å rase ut 
i havet ved Playa Babilonia i Guardamar. Husene er bygget innenfor 
strandsonen på 100 meter, men fikk dispensasjon til å stå frem til 2018.

Guardamar
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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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40

Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

Tel: 965 870 620 Mob: 678 989 836
www.clinicadentalbellohorizonte.com

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK

Vil forby 
dyrefekting 
i Benidorm

Benidorm

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

Vi designer og tar hånd 
om hager i Alfaz, Albir, 
Altea, La Nucia, Polop etc.

Kontakt 
oss for 
enkelt-
oppdrag 
og faste 
avtaler om 
vedlikehold.

Altea

De siste prøvene sendt til 
departementet viser at 
bakterienivået er under 

maksumumsgrensen. Untatt er 
området Montanahud ved La 
Olla like nord for Altea. Her er 

vannet fortsatt ikke egnet for 
matlaging uten å kokes først.

Det har vært restriksjon på bruk 
av vann fra springen i Altea siden 
23. januar.

Drikkevannet friskmeldt, nesten
Helsedepartementet friskmelder nå vannet i Altea. 
Men ikke alt vann som kommer ut av krana er egnet 
for matlaging eller drikkevann.

Det er koalisjonen mellom 
Compromís og «Los 
Verdes» som arbeider 

for å klassifisere tyrefekting som 
dyremishandling i kommunens 
lovverk for miljø og dyrehold i 
byen. Politikerne vil likestille 
mishandlingen oksene må gjen-
nom med mishandling av hunder 
og andre dyr.

Byrådet i Benidorm ar-
beider for å forby tyrefek-
ting i turistmetropolen. 

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

20% på invisalign

TILBUD

Verdens mest avanserte system 
for usynlig tannregulering til 

ungdom og voksne.

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

TEL. 96 587 08 68

SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

Avtakbare skinner uten 
metallklosser!

Tilbudet gjelder kun i en begrenset periode.

 

CAMí DEL MAR 16, 03580 ALFAz DEL Pí
Tel: 672 908 833 - el-perro-loco.npage.de

HVER LøRDAG NY SPESIALMENY F.EKS. RULLADER, SVINESTEK, 
SAUERBRATEN- ELLER NYT VÅRE ULIKE SCHNITzLER

HER FINNER DU ANTAGELIG  COSTA BLANCAS STøRSTE CORDON BLEU
ÅPENT FOR SPESIELLE FEIRINGER OG SELSKAP

Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00

Søn: Stengt

EN ANNERLEDES
TYSK RESTAURANT!

C/ mar de Liguria 7, La nucia   Tel: 966 291 996 / 664 553 080
Kjøkkenet er åpent daglig fra 12.00 til 22.00. Fredag, lørdag og søndag kveld dans fra 22.00

La nucia
rESTauranTE EL TOSSaL

Kjøtt og fiskespesialiteter servert med ferskt tilbehør
•

Luksusdag og helgemeny med valg mellom:
4 forskjellige forretter, hovedrett og desserter

•

Dagens meny: 16.90€ p.p inkl. IVA
•

Weekend menyer 24.90€ p.p inkl. IVA
•

Hver torsdag: Blåskjellmeny (kun reservasjoner)
Hver 1. og 3. weekend i mnd: Kjøtt- og fiskefest med musikk. 

Vi har også gastronomiske temakvelder (blir annonsert)

Avda. Oscar Esplá, 16, 03581 El Albir (Alicante)
Reservasjoner: 688 663 577 - stengt onsdager

Mastroianni
Ristorante Italiano

PIzzAUKE
Alle typer pizza 1/2 pris, fra tirsdag 21. februar

DAGENS MENY 13,60€
pr person IVA included.

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!

VannStYRe:  Dette er andre 
gangen Altea kommune  frisk-
melder vannforsyningen. Forrige 
gang var det det få dager før man 
på nytt måtte advare om dårlig 
vannkvalitet. Og hver sommer to 
siste årene mottar deler av byen 
varsler om udrikkelig skittent vann.
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TRENGER DU HJELP 
TIL GRAVSTELL?

Beplanting, tilsyn og 
vedlikehold. 

www.gravstell365.no

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 forindret til å etterse og  ta seg av  gravstellet  til våre  kjære. 

Kontakt oss dersom du trenger hjelp. 
Vi garanterer et pent gravsted. 

Beplanting | Tilsyn | Vedlikehold
Tjenester utført av Gravstell365Norge AS gjøres i henhold til kommunens vedtekter.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

 

 
ROYAL AESTHETIC CLINIC  

C/. JOAQUIN RODRIGO, 3. 03581 ALBIR  

Tel: (34) 966 864 934 / Info@royalaesthetic.com  

BLEPHAROPLASTY 

Blepharoplasty is surgery that removes excess skin 
from the eyelids.  

One aspect rejuvenated and rested.  

We eliminate pu�ness and dark circles grooves, 
with spectacular results.  

The transconjunctival blepharoplasty, is also a techni-
que without visible scars, through the ocular conjunc-
tiva.  

FREE FIRST CONSULTATION 

SPECIAL OFFER: 

 DRACULA TREATMENT 
450 € 
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FREE FIRST CONSULTATION 
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rOyaL aESTHETIC CLInIC
C/ JOaQuIn rOdrIGO, 3, 03581 aLBIr
Tel: (34) 966 864 934
Tel: 664 21 27 21 / Info@royalaesthetic.com
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BLEPHAROPLASTY 

Blepharoplasty is surgery that removes excess skin 
from the eyelids.  

One aspect rejuvenated and rested.  

We eliminate pu�ness and dark circles grooves, 
with spectacular results.  

The transconjunctival blepharoplasty, is also a techni-
que without visible scars, through the ocular conjunc-
tiva.  

FREE FIRST CONSULTATION 

SPECIAL OFFER: 

 DRACULA TREATMENT 
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Blepharoplasty er kirurgi som fjerner overflødig hud fra øyelokkene.

Gir et forynget og uthvilt utseende.

Redusere linjer og fjerner poser under øynene, 
med fantastiske resultater.

Transconjunctival blepharoplasty
er en teknikk uten synlige arr, 
og utføres under øyelokket.

BLEPHAROPLASTY

FøRSTE KONSULTASJON GRATIS

SPESIALTILBUD:
DRACULA BEHANDLING

€490

Dr.Martín Espinosa

EYEDOCTOR
C O S T A  B L A N C A

DIN ENGELSKTALENDE øYELEGE PÅ COSTA BLANCA

Tel. 966 866 600 Mob. 682 790 964
www.eyedoctorcostablanca.com | C/ Mozart 15, ALBIR (ved siden av Notar)

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

Avviser kritikk for urent vann

Ordfører Jaume Llinares 
slår tilbake mot kritikken 
og påpeker at PP styrte 

kommunen i 18 år uten å gjøre 
noe med problemet. Han under-
streker samtidig at byrådet er i 
full gang med å skaffe finansier-
ing til et nytt renseanlegg.

Ordfører Llinares (Compromis) 
mener kritikken fra PP er urime-
lig og viser til at byrådet er i full 
gang med å skaffe finansiering til 
et nytt renseanlegg. Provinsmyn-
dighetene i Alicante nevnes som 
en mulig bidragsyter.

Kommunen kunne allerede ha 
gått i gang med arbeidene, men 
uten penger til byggingen ville 
prosjektet ha måtte bli finansiert 
gjennom innbyggernes vannreg-
ninger, noe man vil gjøre i nabo-
kommunen La Nucía. Ordføre-
ren ønsker imidlertid ikke en slik 
løsning.

Llinares som representerer et tre-
partibyråd med Compromís, Al-
tea amb Trellat (Podemos) og 
PSOE understreker også at kom-
munen i dag er langt mer åpen 
om vannproblemet enn PP noen-
sinne var. Hver gang det har vært 
indikasjoner på forurenset drik-
kevann, har kommunen gått ut 
med advarsel til innbyggerne. 
Det gjorde aldri PP, noe ordføre-
ren betegner som en «sjanse-
spill» med folks helse.

Altea er ikke alene om proble-
mer med vannkvaliteten nord på 
Costa Blanca. Flere kommuner 
måtte i desember og januar inn-
føre forbud mot å drikke vannet 
i springen, deriblant Alfaz del Pi 
(Albir) og La Nucía. Årsaken var 
at vannet var blitt forurenset etter 

kraftig nedbør.

Innbyggere i Benidorm skal ikke 
ha vært berørt av problemene, 
angivelig fordi kommunen alle-
rede har investert i nye rensean-
legg.

Kilder SpaniaPosten har snakket 
med i selskapet som har ansvar 
for distribusjon av vann i deler 
av Altea forteller at de varslet 
rådhuset om at det var nødvendig 
å utbedre infrastrukturen tidlig i 
2016. I sommermånedene er det 
ofte så lite vann i deler av byen 
at sjøvann siver inn i magasine-
nen og man må pumpe ferskvann 

over fra andre områder. Resulta-
tet er udrikkelig vann i flere ur-
banisasjoner. Rådhuset svar på 
denne anmodningen var i følge 
vår kilde at det var ingen politisk 
vilje til å investere i å utbedre 
nettet.

Urbanisasjonene hvor dette er et 
problem hver sommer er steder 
som Altea Hills og Mascarat 
hvor flesteparten er utlendinger, 
en gruppe som i Altea fra rådhu-
sets side har lite prioritet. Altea 
er i dag styrt av venstrenasjona-
lister som har som har program-
festet å prioritere ”valensianske 
verdier”.

Byrådet i Altea får kritikk av opposisjonspartiet Partido Popular for ikke å gjøre 
nok for å bedre vannkvaliteten i kommunen. To ganger denne vinteren har 
vannet i springen blitt forurenset etter regnvær, noe som ikke ville ha skjedd 
med bedre infrastruktur i byen.

Altea

Carretera de Albir no. 19, Altea, Spain

Clinica Dental - Tannlege

aLTEa PLaya
Dr. med. dent. Michael gnass

Tel: 965 844 237 / 636 583 928

rETT På STrandEn I aLBIr
øyeblikkelig hjelp / 24/7 / hjemmebesøk

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger:

Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes
GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI

LASERBEHANDLINGER

Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)

ALT INNEN ØYEKIRURGI

Mastroianni
Ristorante Italiano

Alicante

Kvinnen hadde siste tiden 
begynt å dekke seg mer 
og fulgt den svært kon-

servative versjonen av Islam som 
kommer fra Saudi Ariabia, Wa-
habisme, hvor de mest ekstreme 
dekker til ansiktet og hendene i 
det offentlige rom.

I leiligheten fant politiet en rekke 
gjenstander de mener kan være 
knyttet til «terrorisme»: Et par 
luftgevær og to japanske kniver. 

Alenemorens fire barn er tatt 
hånd om av barneværnet.

Naboene omtaler kvinnen som 
normal og hyggelig. Myndighe-
tene sier kvinnen skal ha deltatt i 
online-fora hvor «ekstreme og 
voldelige tema ble debattert».
For kort tid siden slo spansk po-
liti til mot en «terrorcelle» i Ma-
drid, som viste seg å være «opp-
diktet».

«Terrorist» tatt med luftgevær
Spansk politi ivrer etter å vise publikum hvor flinke de 
er til å ta terrorister. I Alicante pågrep et dusin væpnede 
politifolk en firebarnsmor mistenkt for å være «jihadist». 

taR iKKe anSVaR:  Ordfører i Altea, Jaume Llinares, fra  “Compromís” 
kom til makten i Altea i 2015. Han ble varslet av ansatte i vannverket om 
for dårlig infrastruktur senest i 2016. Nå i 2017 skylder han på opposis-
jonen når innbyggerne regelmessig ikke kan bruke vannet de betaler for.
Compromis er  et nytt parti stiftet i 2010, blant annet ut av venstre-popu-
listene BLOC. Partiet beskriver seg selv som “valensianske nasjonalister” 
og  jobber for å fremme de de kaller “lokale verdier”: Begrense innflyteres 
innflytelse og bruke mest offentlige ressurser på “lokale”. Kritikere peker 
på at det nasjonalistiske partiet i Altea har brukt tiden sin på å trakassere 
næringsdrivende i gamlebyen og på strandpromenaden fremfor å løse 
problemer byen har med infrastruktur som vannforsyningen.
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ALBIR-PLAYA  Av.de Albir, 15 BENIDORM  c/Gambo, 3 TORREVIEJA   c/Ramón Gallud,51

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

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

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

120 Kapslar € 8,50

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

100 Kapslar € 21,90 ab 3x € 19,90

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

200 Kapslar € 24,50 ab 3x € ??,90

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

180 Kapslar € 9,95 ab 3x € 8,90

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

240 Kapslar € 29,95 ab 3x € 27,95

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

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

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

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

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

150 Kapslar € 35,90 ab 3x € 32,95

Kreatin og Magnesium 200 kap 11,85
Lakseoljekapsler (500mg) 400 kap 9,75
Laktose - laktoseintoleranse  120 kap 12,85
Lutein Eyecare m/ blåbær 90 kap 12,95
Maca-østers ekstrakt 120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg 120 kap 8,50
Manuka honning MGO 100+ 250 gr 18,95
Manuka honning MGO 600+ 250 gr 41,95
Mariatistel Silybum 120 kap 17,20
Melatonin  120 kap 14,95
Moringa 500mg 240 kap 15,50
Nattlysolje 500mg 150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100% 1 L 26,50
Noni kapsler 90 kap 13,50
Omega-3 SUPRA 1000 120 kap 15,50
Omega-3-6-9 (500mg) 180 kap 9,95
OPC Kapsler 90 kap 22,50
Pomegranate juice Bio 1 L 8,80
Prostata Pumpkin Seed Oil 400 kap 20,50
Resverrtol 90 kap 24,50
Ris protein 700 gr 13,50
Rød solhatt & Vitamin C 120 kap 12,75
Rødkløver kapsler 60 kap 19,85
Royal Jelly 1 maneds kur 30 bot 30,80
Selen 100ug 180 kap 8,80
Silica - for hår, hud, negler 210 kap 8,95
Sink 10mg 210 tab 9,50
Spirulina	pacifica	hawaii	 360	kap	 12,95
Spirulina platensis 1350 Pas. 29,95
Stevia pulver 30 gr 17,95
Tea Tree Oil 30 ml 6,95
Tigerbalsam 50 ml 8,95
Tran kapsler 200 kap 10,90
Tranebaerkapsler 500mg 90 kap 13,50
Tryptofan & Vitamin B 90 kap 11,85
Ubiquinol 100mg 60 kap 39,95
Veneforbedrende ActiVen 120 kap 9,50
Vitafit	-	Ginkgo-Magnesium	 400	tab	 20,90
Vitamin A kapsler 180 kap 7,80
Vitamin B Complex 150 kap 8,20
Vitamin B12 100ug Mono 240 Pas. 6,85
Vitamin C + Sink retard 180 kap 8,50
Vitamin C Acerola ekstrakt 300 kap 12,75
Vitamin C retard 120 Pas. 5,45
Vitamin D3 + Kalsium 120 tab 12,55
Vitamin E 200 240 kap 11,50
Wu-Wei-Zi & Granateple 90 kap 12,50

”Vårløk på spansk”

Calçotada
I slutten av januar begynner morroa. Tradisjonen sier det er siste 
søndag i januar delikatessen skal feires. I år startet man 29. januar 
i Valls i Katalonia. Og i sentrum av det hele, er en tynn småbrent 
løk: Du kan bli med på Calçotada frem til slutten av Mars måned.



www.SpaniaPosten.es  17. FEBRUAR 2017  UTGAVE 04 2017 17

Matfestivalens opprin-
nelse sies å være i det 
19. århundre i lands-

byen Valls i Tarragona. Det var 
den gangen man begynte å ser-
vere grillede løk som høstes i 
vinterhalvåret. Etter hvert ble 
løkspisingen tradisjonell i områ-
det. Man kom fra byene ut på 
landet for å nyte løk dyppet i 
saus i tradisjonelle «masias», 
små uthus blant åkrene.

Løken grilles over åpen ild til 
den er myk på innsiden og klar 
til å spises. Det obligatoriske til-
behøret er salvitxada saus hvor 
hovedingrediensene er hvitløk, 
paprika, nøtter og olivenolje. Lø-
ken dyppes i sausen og løken 
skal inntas som om det var 
sverdsluking man drev med. Ho-
det legges tilbake og blikket ven-
des mot himmelen i det løken 
fortæres.

Naturligvis akkompagnert av 
rødvin som helles fra en «por-

ron». Disse smårare krukkene 
med lang «tut» som gjør at man 
kan helle rødvin rett i egen og 
venners munn. Mer eller mindre 
uten å søle sånn altfor mye i det 
alle drikker fra samme «porron» 
uten at munnen berører «appara-
tet» i det den går rundt bordet.

Selv om det mest tradisjonelle 
stedet å spise løk og drikke vin 
fra «porron» er ute på landet i 
Tarragona, aller helst i Valls, er 
dette vanlig i hele Katalonia og 

mange steder i Spania. Restau-
ranter over hele Spania tilbyr 
calçotada menyer fra slutten av 
januar frem til slutten av mars.

LØK HeLe VÅRen: Grillet løk dyppet i salvitxada eller romesco-saus nytes fra slutten av januar til langt 
ute i mars. Blant gode venner ute på åkeren, et langbord ute i gata eller midt på byens torg som her i midten. 
Vinneren av årets  calçots-spisekonkurranse i Valls, spiste 3 kilo og 800 gram løk i løpet av 45 minutter.

SaUSen: Det obligatoriske tilbehøret er salvitxada saus hvor hovedingre-
diensene er hvitløk, paprika, nøtter og olivenolje.

Ny tjeneste

* Tilbudet gjelder frem til 31.03.2017

Gratis førstegangskonsultasjon

Se på løsninger for finansiering

Vi snakker:

IMED Levante  ·  C/Ramón y Cajal, 7  ·  03503 Benidorm (Alicante)  ·  www.imedlevante.com  ·  levantedental@imedhospitales.com

Tannimplantat

Kjeveortopedi

Maxillofacial kirurgi

3D-planlegging

Endodonti

Estetikk

Tannproteser

poRRon: Dette gamlepostkortet 
viser en kar i et mer tradisjonelt 
katalansk antrakk i det han drikker 
litt rødvin fra sin ”Porron”. Slik man 
fortsatt drikker vinen når man spi-
ser løk med gode venner.
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FALLAS
Spanias mest 
spektakulære fiesta?

Ingen kan med sikkerhet si 
hvordan det hele startet. Men 
det sies at snekkere og mø-

belmakere i middelalderen hvert 
år holdt «vår-rengjøring». Bål 
ble laget av kapp , skrot og rester 
fra verksteder og man tente fyr 
på dette i gategryssene natt til 
«Dia de San Jose», altså «Dagen 
for Josef», Kristus far som også 
var snekker. Man fant ut at man 
likegodt kunne lage noe «mor-
somt» ut av materialene før det 
hele skulle brennes opp. Og «Las 
Fallas» ble dermed en realitet og 
en tradisjon.

Organisasjonen
For «besøkende» er høydepunk-
tet mellom 15. og 19. mars.  De 
som er mer aktive går forbere-
delsene over et helt år. I likhet 
med enhver annen spansk fiesta 
er det hele arrangert i mindre 
«fallas-enheter» eller «peñyas» 
som det kalles i andre deler av 
Spania.  De har sine egne sam-
lingssteder over hele byen. Her 
arrangeres fester, middager og 
nye «niñot», som figurene kalles 
skal planlegges. Ofte er figurene 
humoristiske kommentarer på 
ting som har skjedd året som har 
gått.  Det er ikke mange av Spa-
nias politikere som ikke har blitt 
parodiert gjennom en fallas-fi-
gur.

Selve produksjonen skjer som 
regel i industriområder utenfor 
sentrum. Figurene transportere 
så inn til sine endesteder 

paella og kinaputter
Det er mange tradisjoner knyttet 
til Fallas. Bydelene hvor det er 
mest aktivitet får sine gater de-
korert med lys. En av de mest 
kjente er i Calle Cuba i den gam-
le bydelen Ruzafa. I år henger 

man opp lysene 11. mars. Det 
hele tennes høytidlig og byens 
borgere spaserer høytidlig rundt 
og beundrer lys og figurer som vi 
i Norge liker å ta en titt på årets 
«julegate» for å komme i god 
stemning.

Røyken legger seg over Valenci-
as-mest fornemme nabolag i 
«Conde de Altea» (Greven av 
Altea’s gate). På bål av ved fra 
oliventrær og furutrær tilbredes 
det Paella og det midt i gata. Litt 
sand under bålet sørger for at det 
skal være enklere å rydde opp 
griseriet.

Det lukter Falla når eimen av ki-
naputter ligger som et teppe over 
byens gater. Enhver kiosk med 
respekt for seg selv selger disse 
små «petardos» eller «småfis» 
som disse kalles på spansk. Små 
gutter og jenter får kaste disse 
over alt. Dette er jul og nyttår på 
en gang.

Dag og natt er det fyrverkeri.  
Las mascletás, som i praksis er 
et gigantshow hvor enorme 
mengde kinaputter dundrer løs, 
avholdes i løpet av hele fiestau-
ken på rådhusplassen, Plaza del 
Ayuntamiento, klokken 14.00. 

Det er også fyrverkeri på natten, 
normalt mellom klokken 01.30 
og 02.00 i Alameda området ved 
det gamle elveleiet. Det største 
fyrverkeriet går av stabelen nat-
ten mellom 18. og 19. mars, da 
feirer man ildens natt, det man 
på valensiansk kaller ”La Nit del 
Foc”. 

La Fallera
En del av feiringen er «Las Fal-
leras», kvinner kledd i den mest 
ekstreme versjonen av Valencia-

bunaden. Året rundt er det full 
fart hos de som skreddersyr disse 
påkostede draktene. Bare teksti-
lene er kostbare med sine flotte 
broderier, det hele skal skredder-
sys og de som er heldige nok til 
få din egen drakt må på flere be-
søk til sin skredder for å få 
kunstverket tilpasset. Ta turen til 
Valencia 17. eller 18. Mars for å 
beundre disse draktene. da går 
nemling «La ofrenda» av stabe-
len. Begge dagene går byens 
kvinner i prosesjon, med hver sin 
bukett blomster som «doneres» 
til en statue som skal forestille 
«jomfruen». Til slutt er en stor 
del av «Plaza Virgen», kirgen og 
statuen dekket av blomster.

Kremeringen
Høydepunktet for hele uka er 
kvelden 19. mars når ”la quema” 
går av stabelen. Da skal figurene 
som har preget gatene i Valencia 
brennes ned. Det mer med blan-
dede følelser ”kremeringen” av 
«los niñots» går av stabelen. Det 
er både mye penger og mange 
timers arbeide som ligger bak 
hver av de omhyggelig utfor-
mede figurene. For mange er 
dette festivalens tristeste øye-
blikk, mens det for andre er selve 
høydepunktet. De siste fallas-fi-
gurene som antennes er de som 
har fått priser i løpet av den nes-
ten en uke lange festivalen, en 
figur skånes hvert år. Den har 
vunnet kåringen av årets ”niñot” 
og den blir plassert på museum 
sammen med tidligere års vin-
nere.

«Kremeringen» sammenfaller 
med den katolske hellidgagen 
”San Jose” eller Josef som vi 
kaller Jesus far på norsk.

Det er en litt snodig tradisjon som har satt Valencia på verdenskartet. Først brukes 
enormt mye tid og mye penger på å lage enorme, fantasifulle statuer i tre og 
pappmarsje. Noen av dem like store som fem-etasjers bygg. De får pryde noen av by-
ens sentrale torg og veikryss en drøy ukes tid, før det hele tennes på og brennes ned.

UneSCo i Spania
Valencia sin verdenskjente 
festival ble erklært en del 
av verdens kulturarv i 2016.

Høydepunkter
1-19. Mars. Mascletà foran 
rådhuset kl. 14.00 alle dager 

Fredag 17. mars - Fyrverkeri 
ved elveleiet, La Alameda 
klokken 1:00 

Lørdag 18. Mars. “Ofrenda”, 
blomsteroffer ved Plaza Vir-
gen klokken 15.30

18. Mars. kl. 01.30 “Ildens 
natt”, Nit del Foc: Festivalens 
største fyrverkeri over elven, 
Paseo de la Alameda.

Søndag 19. Mars, festivalens 
finale: De minste figurene 
tennes fyr på fra klokken 
22.00, 24.00 tennes det fyr 
på alle figurene, untatt årets 
vinner, den spares til 00.30.

Mascletás, et gigantshow hvor enor-
me mengde kinaputter dundrer løs, 
avholdes i løpet av hele fiestauken 
på rådhusplassen, Plaza del Ayunta-
miento, klokken 14.00.

På bål av ved fra oliven- og furu-
trær tilbredes det Paella midt i gata. 
Litt sand under bålet sørger for at 
det skal være enklere å rydde opp 
griseriet.



www.SpaniaPosten.es  17. FEBRUAR 2017  UTGAVE 04 2017 19
Breakfast
Daily Menu
Dinner
Brunch
Cocktails
DJ Nights
And a lot of Passion

BIENVENIDOS AL LABORATORIO DE SABORES

Carretera del Albir 17 · 03590 Altea · Reservas en el 965 84 38 83

Nuestra base de cocina 
mediterránea 

está en constante evolución 
gracias al uso de la innovación 

en la creación de nuevos 
platos y la fusión 

con otras culturas 
gastronómicas. 

En este versátil espacio, 
la experiencia se completa 

con música en directo, 
sesiones dj o de jazz

Queremos crear una 
revolución gastronómica 

a través 
de la combinación de 

productos frescos, 
técnica y calidad.

Nuestro propósito como 
laboratorio es encontrar 

experimentando, las 
combinaciones perfectas 

para que vuestros 
cinco sentidos 

disfruten de una 
experiencia inolvidable.

De LAB es más que un restaurante: 
es una bodega, una coctelería, noches de buena música… 

una experiencia única en un marco tan sublime como Altea. 

Frokost
Dagens meny
Middag
Brunch
Cocktails
DJ Nights
Og mye lidenskap

Vår innovative meny 
har sin base i Middel-
havets kjøkken. Men 
i konstant evolusjon 
lager vi nye retter 

fusjonert og inspirert 
av andre kulturers 

gastronomi.

Vi ønsker å skape en 
aldri så liten 

gastronomisk 
revolusjon gjennom 
vår kombinasjon av 

ferske varer, de beste 
teknikker og kvalitet.

Vårt formål som 
laboratorie er å 

eksperimentere og 
innovere for å skape 
de perfekte kombi-

nasjoner for våre fem 
sanser og skape en 

uforglemmelig 
opplevelse.

I vårt allsidige 
lokale komple-

menteres mat og 
god drikke med 

live musikk, jazz-
kvelder og djs.

Carretera del Albir 17 · Altea · Reserver ditt bord på 965 84 38 83

VELKOMMEN
 TIL SMAKSLØKENES LABORATORIUM
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De LAB er mer en en restaurant:
det er en vinkjeller, en cocktail-bar, kvelder med god musikk...

en unik opplevelse i lekre omgivelser mellom Altea og Albir.

Dj SøNDAgER 17.00 TIL 22.00
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Februar måned er tiden da utallige mandeltrær på Costa Blanca slår ut i blomst. Det er været 
og temperaturen som hvert år bestemmer når trærne slår ut i sine skjøre vakre, rose og hvite 
blomster. Er de tre til fem meter høye trærne for tidlig ute med blomstene sine risikerer de at 
regnet og kulden ødelegger blomst og kart. Blomster trærne for sent må de konkurrere om bienes 
oppmerksomhet med for mange andre planter.

Trærne blomstrer i hoved-
sak i to farger, hvit og 
rosa. Det sies at den hvite 

varianten skal være noe mer bit-
ter enn fruktene fra de mer rosa 
blomstene som skal helle mot det 
søte i smak.

Som så mange av de ”Spanske” 
fruktene har treet sin opprinnelse 
i midt-østen og kom til Spania 
med ”maurerne” fra Nord-Afri-
ka. Arten finnes naturlig i Iran, 
fra nordvestlige Saudiarabia 
nord gjennom vestre Jordan, Is-
rael, Libanon, vestre Syria til 
sørlige Tyrkia.

Mandelfrukten har en hårete yt-
terhinne og et hardt og uspiselig 
skall; det er frøet inne i skallet 
som er spiselig, og vanligvis kal-
les «mandel». Mandelen blir ofte 
kalt en nøtt, men dette er ikke 
botanisk riktig. 

Mandler har et svært høyt inn-
hold av mettende proteiner og 
fiber. Lite fett og karbohydrater, 
noe som gjør mandelen til den 
beste slankenøtten. 50 gram er 
40 mandler. Inneholder også E-
vitamin som styrker immunfor-

svaret, pluss magnesium som er 
gunstig for hjerte og blodtrykk.

Nøtten er blant mye annet en 
viktig ingrediens i marsipan og 
kransekake. Mandelmelk kan 
også brukes som en erstatning 
for dyremelk, fordi det ikke 
inneholder kolesterol eller lak-
tose og dermed kan brukes i mat-
laging for allergikere. I Norge er 
det dessuten tradisjoner for å 
legge en mandel i julegrøt.

Turer ut i landskapet for å nyte 
mandeltrærnes blomst er en lang 
tradisjon. Man kan nyte både sy-
net og lukten de fleste steder på 
Costa Blanca men mest kjent på 
Costa Blanca er trolig blomstrin-
gen i Jalon-dalen like nord for 
Altea.  Ellers kan interesserte ta 
turen til Polop eller Guadalest 
hvor det er mange fjellsider dek-
ket av blomstrende mandeltrær. 
Og mange legger nok også mer-
ke til de rosa blomstrende trærne 
man ser ved inn og utkjøringen 
til Alicante flyplass ”El Altet” i 
februar.

Den nederlandske kunstneren 
Vincent Van Gogh er en av man-

ge kunstnere som har foreviget 
nettopp mandeltrærnes blomst. 
Han gjorde flere malerier med 
mandeltreets blomstrende grener 
som motiv.  Ett av dem har fått 
en permanent plass ved Van 
Gogh museet i  Amsterdam.

Foto: Ole-Henning Svendsen

Mandelblomstring på Costa Blanca
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kLIPPEkOrT På TrEnInG

Fabrikken som startet med 
mandelskrelling i et lite 
strandlokale, foredler i dag 

hele 4.500 tonn mandler årlig, 
som distribueres både nasjonalt 
og internasjonalt.

Tidenes morgen
Boende midt i Costa Blancas 
mandeldistrikt, ble det et naturlig 
livsvalg for alteaneren Franzisco 
Zaragoza å starte mandelfored-
ling. I 1936 leide han et bittelite 
lokale i Calle La Mar nede ved 
stranden. Etter sesongens inn-
høsting ble mandlene kjørt til 
Franziscos lokale for skrelling. 
Deretter ble mandlene solgt til de 
store turron-fabrikkene i Jijona 
og omegn. Franzisco var en 
hardt arbeidende familiemann 
som tjente til livets opphold med 
sin mandelskrelling. Lite ante 
alteaneren at hans lille virke med 
tid og stunder skulle bli til en av 
Alteas viktigste og største bedrif-
ter.

Landemerke
Mandelfabrikken er et kjent lan-
demerke og er et naturlig refe-
ransepunkt i mange sammenhen-
ger. Fabrikken ligger sentralt til 
ved en av Alteas hovedinnfartså-
rer, på venstre hånd idet en kjø-
rer oppover Cuesta de las Nari-
ces. Før i tiden, inntil for 15-20 
år siden, talte fabrikken sitt tyde-
lige språk til alle forbifarende. 
På den store hvite fabrikkveggen 
sto skrevet med store svarte bok-
staver: ”almendras”. Fabrikken 
var omgitt av mandellunder på 
alle kanter, og en og annen nabo 
kunne skimtes i det fjerne. I dag 
er de svartmalte bokstavene byt-
tet ut med mer fargeglade skilt: 
”Zaral, Zaragoza Almendras”. På 
de gamle mandellundene finnes 
nå hele urbanisasjoner, og man-
delblomstring og havutsikt er 
byttet ut med infrastruktur til det 
ugjenkjennelige. 

Ungt og dynamisk miljø

Mandelfabrikken er en familie-
bedrift, som har gått i arv fra ge-
nerasjon til generasjon. I dag er 
det gründerens barnebarn som 
styrer bedriften, en 42 år gammel 
mann med samme navn som sin 
bestefar, Franzisco Zaragoza. 
Den unge direktøren satser på et 
ungt og dynamisk miljø i bedrif-
ten, og huser en arbeidsstab på 
rundt 50 unge personer. 

Fabrikken
Bestefars opprinnelige mandel-
skrelling er for lengst lagt på 
hyllen, og de lokale mandlene er 
erstattet med mandler fra andre 
regioner og land. Store trailerlass 
ankommer fabrikken med ferdig 
skrelte mandler fra Spania og 
California. Deretter blir de vas-
ket og tørket. Damene ved rul-
lebåndet sorterer etter kvalitet 
før de blir pakket i spesielle kon-
serveringsposer for lang holdbar-
het. Noen av mandlene blir ski-
vet, andre blir til mel og noen 
blir til pynt på crocanti-is. Fa-
brikkens maskinpark er impone-
rende. Maskiner så store som 
små hus opereres via en data-
skjerm og kontrolleres av godt 
kyndige maskinoperatører. Ren-
hold er en viktig dyd i mandelfa-
brikken. Maskiner kan bli stengt 
av i flere dager for rengjøring, og 
ingenstedshen er det et fnugg av 
støv å se. Personalet er alle ut-
styrt med frakk og lue av hygie-
niske årsaker.

Eksport
I dag er det ikke bare turronfa-

brikkene i Jijona som nyter godt 
av Zarals mandler. I fabrikkens 
kundemasse finnes både bakerier 
og isfabrikker rundt om i det 
ganske land. Eksport har også 
blitt et viktig satsningsområde 
for Zaral, som i dag leverer til 
land som Frankrike, Holland, 
Tyskland, Italia og Libanon. Det 
arabiske markedet er stort og 
krever topp kvalitet, og med 
mandler av første klasse har Za-
ral halt i land kontrakter med 
flere arabiske land. 

Eget utsalg
Mandelfabrikken har nå åpnet 
eget utsalg for at også lokalbe-
folkningen kan nyte av Zarals 
produkter. Utsalget ligger i fa-
brikkens 1. etasje. Forruten 
mandler tilbyr dem mange slags 
nøtter, tørket frukt og olivenolje.  

- Vi har mange utenlandske kun-
der, sier butikksjef Angela, det er 
tydelig at utlendinger bruker nøt-
ter og tørket frukt i større grad 
enn spanjoler.

Og ønsker man å vite litt om pro-
duktenes ernæringsegenskaper, 
hjelper gjerne Angela til og kan 
fortelle at mandler har en rekke 
gode egenskaper. 

Med mandelens høye innhold av 
proteiner og fiber er den en ut-
merket energikilde og anbefales 
for ammende mødre, da den sti-
mulerer melkeproduksjonen, sier 
Angela. Andre bruksområder er 
mot barneeksem og diarè. 

I 1936 ble en av Alteas eldste bedrifter grunnlagt, Zaragoza Almendras. Fabrikken 
ligger godt synlig idet en kjører oppover Cuesta de las Narices mot gamlebyen. Her 
har den ligget helt fra krigens dager, og utgjør en viktig rolle i Spanias mandelindustri. 

Mandelfabrikken i Altea
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Rettssaken om Mas sin folke-
avstemning i Katalona er i gang

Mandag 6. februar startet rettssaken mot tidligere president i 
Catalonia, Artur Mas. Mas er sammen med to andre regionspolitikere 
beskyldt for å ha handlet i strid med den spanske grunnloven da de 9. 
november i 2014 tillot folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.

De tiltalte risikerer å miste 
retten til offentlige verv 
i ti år. Samtidig er den 

nye regionsregjeringen ledet av 
Carles Puigdemont i full gang 
med å forberede et nytt referen-
dum. Spanias regjering har på 
sin side truet med å ta kontroll 
over det katalanske politiet Mos-
sos d’Esquadra og stoppe av-
stemningen med makt.

Tidligere president i Catalonia, 
Artur Mas (CDC) og hans vise-
president Joana Ortega, samt 
ansvarlig for det katalanske sko-
levesenet Irene Rigau hadde på 
forhånd levert inn en anke til 
høyesterett om at tiltalen mot 
dem burde frafalles, en anmod-
ning som ble avvist.

I følge spanske påtalemyndighe-
ter har de tre folkevalgte regions-
politikerne bevisst trosset den 
spanske forfatningsdomstolens 
forbud mot en ensidig folkeav-

stemning om uavhengighet fra 
Spania.

Ansvaret for gjennomføringen 
av selve arrangementet ble kort 
tid før valgdagen overført fra det 
offentlige til en frivillig organi-
sasjon. Slik skulle regionspresi-
denten Mas og hans kollegaer 
unngå å gå på akkord med be-
slutningen til den spanske forfat-
ningsdomstolen (Tribunal Con-
stitucional) som allerede hadde 
slått fast at folkeavstemningen 
var grunnlovsstridig.

Regionsregjeringens strategiske 
manøver gikk imidlertid ikke 
hjem hos påtalemyndighetene 
som fremdeles mener den tidli-
gere politiske ledelsen satt med 
ansvaret.

At Artur Mas og medpolitikere 
er tiltalt og risikerer tap av retten 
til offentlige verv i ti år, ser ikke 
ut til å skremme dagens ledelse 

og regionspresident Carles Puig-
demont. En nye folkeavstemning 
er nemlig på trappene og skal ar-
rangeres i løpet av 2017. Denne 
gangen skal avstemningen skje i 
det katalanske myndigheters 
regi, en beslutning som bevisst 
trosser Madrid og som har ført til 
at konflikten mellom staten og 
Catalonia nå er ytterligere til-
spisset.

Spanias statsminister Mariano 
Rajoy og regjeringen til Partido 
Popular har allerede advart om 
bruk av politiet dersom katala-
nerne gjør alvor av et nytt refe-
rendum.

Blant annet er det signalisert at 
alle katalanske skolebygninger 
der valget skal foregå vil bli 
stengt på valgdagen. PP-regje-
ringen har også truet med å ta 
kontroll over det katalanske po-
litiet Mossos d’Esquadra.

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

Costa Blanca Barnehage
www.costablancabarnehage.com

Åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 La Nucía

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

E-post: 
post@costablancabarnehage.com

Du finner oss i flotte lokaler på 
idrettsplassen i La Nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og SE hvor 
flott vi har det!!

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

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

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

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!

popULiSMe pÅ SpanSK:  
Finanskrisen har gjort mange 
europeere mer mottakelige for 
enkle løsninger og forklaringer 
som peker på “de andre” som 
kilden til problemer i samfunnet. 
I Spania peker nasjonaister i 
Katalonia på Madrid. Alt ville blitt 
bedre utenfor Spania. Til tross 
for at grunnloven ikke tillater det 
avholdt Artur Mas folkeavstemn-
ing om uavhengighet fra Spania.

I Valencia regionen har partier 
på venstresiden brukt samme 
mekanisme det er nasjonalisme 
som nå samler velgere.

Barcelona
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

Leiebil i Spania er vanlig på ferie for å komme seg til stranda og rundt for å besøke attraksjoner og se seg rundt i 
dette spennende landet. De fleste får leiebilen sin direkte på flyplassen i Alicante eller Malaga. Leverandørene har 
nå blitt strengere på en rekke områder. Her er tipsene du trenger for å spare penger og tid  når du leier bil i Spania.

Forsikring, hva dekker den? Er 
utvidet forsikring anbefalt? 
Hva dekker reiseforsikringen?

bilene leies ut med alle obliga-
toriske forsikringer. Det vil si: 
personforsikring, tredjeparts-
forsikring og kaskoforsikring 
med tyveriforsikring inkludert. 
Forsikringen omfatter derimot 
ikke skader på dekk/lås/nøk-
kel/glass/felger/understell/in-
teriør. Maks egenandel ved 
skade varierer mellom bilty-
pene. For små og mellomstore 
biler er beløpet 950-1200 Euro.

Hva fordeler gir 
utvidet forsikring?
utvidet forsikring har ikke 
egenandel ved skade og der-
med er det heller ingen depo-
situm for leiebilen. utvidet 
forsikring uten egenandel kan 
bestilles som et tillegg når du 
reserverer leiebilen, se ”tillegg” 
hvor også prisen for din bil i 
den aktuelle perioden vises.
  
Reiseforsirkingen  dekker ska-
der på leiebil. Hvorfor må jeg 
legge igjen depositum?

Reiseforsikringen din er en sak 
mellom deg og selskapet ditt. 
Leverandøren av leiebilen i 
Spania krever alltid en sikker-
het / depositum for bilen som 
leveres ut. 

Dersom du skader leiebilen og 

har skyld i dette selv vil du all-
tid bli belastet om du ikke har 
utvidet forsikring fra leveran-
døren i Spania. Du kan i etter-
kant kreve å bli refundert på 
reiseforsikringen du har fra 
tredjepart. 

Dersom du vil slippe å legge 
igjen sikkerhets-depositum el-
ler egenandel ved skade må 
du tegne forsikring fra leveran-
dør av leiebilen i Spania. For-
sikring fra tredjepart gjelder 
ikke som sikkerhet for leveran-
døren av leiebilen.

Flyplass-personalet sier jeg 
bør ha utvidet forsikring, kan 
jeg takke nei? Så lenge du er 
mellom 24 og 75år, betaler 
med kredittkort eller ved bruk 
av debit kort, aksepterer å 
legge ut for depositum, så kan 
du takke nei og få bilen utle-
vert uten noen forsikring ut-
over den som er inkludert i 
prisen. Dersom du ikke vil 
legge igjen et depositum må 
du tegne utvidet forsikring for 
å leie bil i Spania.
 
Depositum for bensin, refunderes 
det ved retur? Hva er bensinpolicy i 
Spania?

Leiebilen leveres ut med en 
full tank bensin. bilene har for-
skjellig størrelse på tanken 
derfor varierer kostnaden noe. 
prisen står på booking bekref-
telsen. Refusjon for bensin på 

tanken når den returneres 
håndtere på en av to måter:

1) Full tank ved utlevering, ingen 
refusjon
Dette er standard policy i Spa-
nia. Når du henter bilen leve-
res den ut med full tank. Du 
betaler for en full tank bensin 
på bilen. Det koster litt mer 
enn pumpeprisen i hovedsak 
pga arbeidet med å kjøre bilen 
og fylle opp etc.

2) Full tank ved utlevering, med 
refusjon: 
Mot en pris på normalt 25 Euro 
får du refundert penger for 
den mengde bensin som er på 
tanken når bilen returneres. 
Dette er et lønnsomt alternativ 
om du skal kjøre lite og ikke vil 
bruke en hel tank. I det du får 
bilen levert ut kan du velge 
dette alternativet.

Når jeg henter bilen, 
hva bør jeg sjekke?
bruk et par minutter på å kon-
trollere leiebilen. Alle skrap, 
bulker etc skal være notert på 
tegningen av bilen du ser på 
kontrakten. Meld fra til de som 
leverer ut bilen om du ser ska-
der som ikke er markert. Er du 
i tvil, ta gjerne bilde av bilen 
ved henting og ved avlevering 
igjen. 

Dersom bilen returneres med 
skader som ikke er notert på 
kontrakten risikerer du å bli 

belastet for disse. Dersom bi-
len har noen defekter du ikke 
merker før du begynner å 
kjøre returner til leveringste-
det og påpek feilen så den kan 
noteres på kontrakten. Der-
som det er noe som påvirker 
bilens sikkerhet eller komfort 
be om en annen bil.

Jeg har levert tilbake bilen men ser 
ikke depositum refundert til konto

Refusjon skjer automatisk. 
Merk at det kan ta opptil 10-15 
dager før penger refundert et 
kredittkort faktisk vises på 
konto. Hverken Spaniaguiden 
eller leverandøren av leiebilen 
kan påvirke denne prosessen 
det er din bank / kortselskap 
som bestemmer når du ser 
dette på konto.

Langtidsleie - Hvordan få 
den billigste leiebilen og 
hvor lenge kan jeg leie?

I Spania er maks leieperiode er 
28 til 31 dager pr leiekontrakt. 
Laveste prisen får du ved å 
gjøre etterfølgende reserva-
sjoner på maks 28 dager hver 
(fire uker pr kontrakt).

Når leieperioden løper ut må 
du tilbake til kontoret hvor bi-
len ble utlevert for å fornye. Du 
kan levere tilbake på et annet 
kontor og få ut en ny bil derifra 
men du vil da måtte betale et 

enveisgebyr. Merk at leiebil i 
Spania er er billigst fra Malaga 
og Alicante flyplass. Lokale 
kontorer som Torrevieja har litt 
høyere pris.

Betale leiebil i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske beta-
lings kort i Spania får du ofte 
spørsmål om du vil bli trekket 
i lokal valuta (EuR) eller i egen 
valuta (NOk). For mest gunstig 
valutakurs, velg lokal valuta. 
Velger du NOk vil kortselska-
pet ditt og/eller banken din ta 
et påslag.

 
Hvor gammel må jeg være for å 
leie bil i Spania? Er det mimu-
mum eller maksimum alder? Hva 
med unge eller eldre førere?

Du kan leie bil fra du har fylt 21 
år i Spania. Førere under 24 år 
må ha hatt førerkort i minst ett 
år for å kunne leie bil i Spania. 
Merk at førere mellom 21 og 
24 år, samt de over 75 år vil 
kunne bli påkrevd en ekstra 
forsikring hos enkelte leveran-
dører.

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

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

Leiebil i Spania
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  · MALLORCA

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut med full 
tank. Det er obligatorisk deposi-
tum for drivstoff. Bensindeposi-
tum kan refunderes, helt eller 
delvis.  Den kan returneres med 
full eller delvis full tank. Da blir 
beløpet refundert 
mot et gebyr på 
25€ som skal dekke 
leverandørens kost-
nader med å admin-
istrere 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

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 for-
skjellige destinasjoner. Dette koster litt 
avhengig av avstand etc, da bilene ofte 
må transporteres tilbake til det opprin-
nelige 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 kortselska-
pet ditt og/eller banken din ta et påslag.

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum ikke trekkes fra konto. Beløpet reserveres på 
kortet. Autorisasjonen kansellerer når bilen returneres. Dersom du skal refunderes et beløp, 
kan det ta opptil 15 dager før penger refundert på kortet vises på konto. Hverken Spania-
Guiden eller leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er din bank/kort-
selskap som har hånd om dette.

Reserver din leiebil på web:

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

ü
ü
ü

Mest populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år
Du kan hente og 
levere over hele 

kysten.

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Barcelona

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

Nyttige tips om leiebil i Spania du bør lese!

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

* 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

Du kan enkelt endre din bestilling online

SpaniaGuiden.no
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SpaniaPosten.es

Gratis annonsering for private
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

aLTEa LEkkEr 1-SOV 
LEILIGHET I  GamLEByEn

gamlebyen i Altea / bal-
con de Altea, 1 sov, åpent 
kjøkken, bad m. varmeka-
bler, AC  €390 mnd + dep.

Tlf:  +34 693 812 051

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)

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

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

Leilighet/rekkehus.
pensjonist ektepar ønsker å leie lei-
lighet/rekkehus i eller i nærheten 
av Alfaz del pi på åremål fra mars. 
€700.00
Tlf 90186222
Costa blanca Nord

Långtidshyra
Äldre par, rökfria, ej husdjur, söker 
lägenhet/hus i Alfaz, Albir, Altea, 60-
80 kvm, minst två sovrum, internet 
och bilplats. €500.00
Tlf 004673733
Costa blanca Nord

ønsker langtidsleie
rolig jente på 40 år som vil flytte til 
spania(helst Altea) fra slutten av 
september 2017 å ønsker å starte å 
leie for et lite år.jeg er ei ordensjente 
med sikker økonomi å gode reffe-
ranser. €600.00
Tlf 98401852
Annet sted...

ønskes leid
Hei... Vi er 2 par med 3 barn på 0,4 
& 7 år som ønsker å leie leilighet i 
Torrevieja med veranda, basseng 
fra 25.07.17 til 22.08.17. Heldst nær 
stranden.
Tlf 93632633
Costa blanca Nord

ønsker leid fra Februar
Rolig mann på 28 år ønsker å leie 
leilighet fra Februar, gjerne i nær-
heten av Marbella. 2+ soverom og 
balkong med god plass. Helst ikke 
1 etasje. ønskelig at strøm, vann, in-
ternett etc er inkl.
Tlf 93936644
Costa del Sol

BOLIG
TIL SALGS

Flott beliggenhet i Albir
Sydvendt solrik leilighet sentralt be-
liggende i Albir. Leiligheten er i god 
stand og inneholder 2 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken, sydvent terrasse, ga-
rasjeplass for 1 bil er inkl. Flott bas-
seng og have. €215000.00
Tlf 618574507
Costa blanca Nord

Til salgs.

Enebolig med garasje, uthus og 
hage til salgs. Selges via autorisert 
megler, se hjemmeside http://
inmoinvestments.com/proper-
ty/2528/inmo-investments-sunny-
de €165000.00
Tlf 93884277

Costa blanca Syd

dIVErSE &
LøSørE

FLOTT SpISESTuE
Flott spisestue, fremstår som ny. 
6 stoler og glassplate på massiv 
sokkel. Alenda golf, ring Cato på 
+4793059734 €100.00
Tlf 93059734
Costa blanca Nord

Sykler ønskes kjøpt
ønsker og kjøpe herresykkel og jen-
tesykkel 10-12 år.Sms eller e-mail
Tlf 90139288
Costa blanca Syd

Høgfartsdekk til salgs
4 stk.høgfartsdekk på alu.felg 
lite brukt til salgs for 1/2 pris. Tlf: 
+4790753676 €400.00
Tlf 90753676
Costa blanca Syd

SkODDER/SjALuSIER øNSkES
Trenger skodder/ sjalusier i treverk 
til min leilighet i 03600 Elda. For-
skjellige størrelser og alle farger av 
interesse. Henter.
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

kuRVSTOLER øNSkES kjøpT
ønsker å kjøpe en eller to komforta-
ble kurvstoler .

BIL & MC
bil
pen og velholdt Ford ka 2006. Sen-
trallås, AC etc. Ta kontakt på mobil 
eller mail. €2500.00
Tlf 95182799
Costa blanca Syd

bil selges
Fiat Marea. Diesel. 2001 mod. ITV 
godkjent til feb.18. Send gjerne SMS 
eller ring, hvis interesse. €1600.00
Tlf 694424554
Costa blanca Syd

peugeot 206 XR Automat!
Meget godt vedlikeholdt og ivare-
tatt peugeot 206 XR med automat-
gir med 4 dører. Alle slitedeler, olje 
og remer er byttet, og ITV gjelder 
til august 2017. TLF 0047 48005005 
€3200.00
Tlf N48005005
Costa del Sol

bil
Ford kA 2006 km 58000 €2500.00
Tlf 95182799
Costa blanca Syd

Audi Q3 2013
Säljer min Audi omgående. 92000 
km, nyservad. Automat, 177hk die-
sel. I nyskick. Nypris 42 000 Euro 
€24900.00
Tlf 602215695
Costa blanca Syd

Motorcykel kawasaki Säljs
kawasakiVersys 650 årsmodell 
2008 Endast 3900 mil Nya deck och 
kedjor ITV Ok t.o.m. 2018 Ring eller 
maila om du är intresserad €3350.00

Tlf 654017656
Costa blanca Syd

Ford Focus Stadion 2005 m
Rigtig god Ford Focus Stadion 2005 
model. god vedligeholdelse og po-
lering. kört kun 73.000 km pris kun 
5300 € Nærmere oppl. tel 698 444 
603. bilen er i Torrevieja området 
€5300.00
Tlf 698444603
Costa blanca Syd

Smart Coupe til salgs
Smart Coupe 2000 modell, farge 
sort, med brede felger og trimmet 
motor. km.stand 80119. Forsikring 
456 euro pr. år. godkjent Eu kontroll 
til 16.05.2017.Selges høys bydende.
Tlf.687123501
Tlf 683127501
Costa blanca Nord

BOLIG FOR LEIE
garage leje til Scooter
garage eller bare en plads til en 
Scooter i Torrevieja ønskes til leje 
skriv eller ring på 0045 20672167 
Ole
Tlf 20672167
Costa blanca Syd

Ny leilighet polop
Til leie i Chirles-polop, 10 km. fra 
stranden i Altea i naturskjønne om-
givelser. Ny lelighet 3 sov.rom, 2 
bad, 80 kvm., komplett utstyrt. gå-
avstand til nærbutikk og restaurant. 
Tel. 609603207 €400.00
Tlf 609603207

Costa blanca Nord

garasjeplass til leige.
garasjeplass i tørt garasjeanlegg i 
Alfaz til leige. kort - og langtidsleige. 
€40.00
Tlf 630101668
Costa blanca Nord

Rekkehus til leie
gran alacant kjeller uinnredet, 1 etg 
1 stue kjøkken 1 bad, 2 etg 2 sov 1 
bad takterasse på ca 24 kvm 50 m til 
felles basseng mulighet for Internett 
samt Skandinavia TV fortrinnsvis 
langtidsleie €350.00
Tlf 41464339
Costa blanca Syd

Leilighet i Alfaz
koselig leilighet m to soverom til 
leie nederst i sentrum av Alfaz. Le-
dig fra 1. juli - helst langtidsleie. Ny-
oppusset. 2 etg uten heis. Stille og 
rolig område. Like ved buss-stopp. 
Langtidsleie. €450.00
Tlf 645295652
Costa blanca Nord

La Mata Stranden guardama
Herlig leilighet med 50 meter 
til stranden leies ut pr uke fra 
NOk2.750 2 soverom med nye 
gODE senger. Mulighet for leie av bil 
i tillegg. Ta kontakt 0047 45 27 12 27 
for mer informasjon :) €305.00
Tlf 45271227
Costa blanca Syd

BOLIG SøKES
LEIE. I ALbIR
Voksen dame ønsker å leie møbl 
og solrik leilighet i Albir gjerne for 
neste vinter fra des17 t.om febr 18, 
og sentralt. Sikker betaler. Ta gjerne 
kontakt pr telf.+ 4793403401m
Tlf 93403401
Costa blanca Nord
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TRENGER DU HJELP 
TIL GRAVSTELL?

Beplanting, tilsyn og 
vedlikehold. 

www.gravstell365.no

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 forindret til å etterse og  ta seg av  gravstellet  til våre  kjære. 

Kontakt oss dersom du trenger hjelp. 
Vi garanterer et pent gravsted. 

Beplanting | Tilsyn | Vedlikehold
Tjenester utført av Gravstell365Norge AS gjøres i henhold til kommunens vedtekter.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

i Spania.no
Bolig Kjøpe eller leie i Spania?

Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.no

Tlf 47379239
Costa blanca Syd

Møbler
burgunderrød sovesofa 185x120 
utslått kr 100€ 2 skin stoler ryggen 
kan legges litt bak,følger med 1 fot-
skammel 50€.brun pC bord med 
hyller i tre 110x52 følger med 2 tre-
stoler med pute 50€, benidorm.r
Tlf 93064312
Costa blanca Nord

Elektrisk rullestol
ønsker å kjøpe velfungerende elek-
trisk rullestol, max 2 år.
Tlf 693823137
Costa blanca Syd

Costa blanca Syd
grammofonplater.
ønsker å kjøpe grammofonplater i 
pen stand. Ikke CD- eller 78-plater, 
kun vinyl. Tlf. 695313070 eller whol-
sen.goldies@hotmail.com
Tlf 695313070
Costa blanca Syd

RENOVERINg SkORSTEIN/pIpE
RENOVERINg/kONTROLL AV SkOR-
STEIN/pIpE - 03600 ELDA Trenger 
hjelp av godkjent firma til kontroll 
og evt utbedring av skorstein/pipe. 
Sted: 03600 Elda , toppetasje / leilig-
het. 13 - 20 Februar.
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

pEISINNSATS øNSkES kjøpT
ønsker å kjøpe peisinnsats med 
glassdører i god stand. Alternativt 
kan en bitte liten støpejernsovn 
med glassdør være av interesse. 
Transport til 03600 Elda ønskes. Ta 
kontakt!!! grethe
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

FÖNSTER pVC
Fönster b 120 x H 140 av pVC med 
dubbla glas och perfekt skick. jalusi 

samt även öppningsbart som pivå. 
Hämtas playa Flamenca, Orihuela 
Costa €100.00
Tlf 617684604
Costa blanca Syd

gASFLASkOR
gasolflaskor med gas, reducerings-
ventil aluminium eller stål. Finns 
playa Flamenca, Orihuela Costa 
€25.00
Tlf 617684604
Costa blanca Syd

Norsk støpejernsovn
Selger norsk (Dovre) støpejerns inn-
satsovn for vedfyring i god stand. 
Ovnen har to dører, rist og aske-
skuff. Synlig del er 53 x 43 cm. Mu-
lighet for transport og installasjon i 
nærområdet. €450.00
Tlf 966580361
Costa blanca Nord
Langrennsutstyr/pulk
jeg søker komplett langrennsutstyr 

for en 4-åring; en pulk for en 2-åring.
Tlf 655786771
Costa del Sol

Elektrisk stol / scooter
ubetydelig brukt elektrisk rullestol. 
kjøpt 2010 men svært lite brukt. 
Fremstår som ny. Ryggen kan leg-
ges ned slik at den kan transporte-
res i bagasjerom i bil. €600.00
Tlf 91667580
Costa blanca Syd

JOBB SøkES
kokk/servitør søker jobb
Hei, jeg har jobbet som kokk i 4 år, 
servitør i 2. Har tidligere bodd i Spa-
nia i 2 år, og vender nå nesten tilba-
ke til gode Spania. jeg flytter ned nå 
1 uken i mars. kan også kontaktes 
på 45760407. €0.00
Tlf 967854309
Costa blanca Nord

STILLInG 
LEdIG

Hjemmekontor Flere dyktige tele-
marketing-selgere søkes til både 
hel- og deltidsstillinger. Vi tilbyr 
fleksible arbeidstider og et lærerikt 
miljø der du kan utvikle deg innen-
for salg.
Tlf 47018108
Annet sted...

TJEnESTE 
TILByS

personal assistant
I am looking for a person to help me 
cook, shop and do kooking. Dates 
from February 18 to February 28. 
Language Scandinavian, English, 
or any other language. Also tidy up 
and help shop. One pers. €15.00
Tlf 4436936  Costa blanca Nord
private english lesson.
private english lesson. Teacher 
with over 20 years experience in 
teaching can offer private english 
lesson for all ages in Torrevieja area. 
For further inform.send e-mail. cos-
tablancavista@gmail.com €15.00
Tlf 698363456
Costa blanca Syd

Malingsarbeid utføres
Malingsarbeid/utvendig og inn-
vendig utføres i albir/alfaz området 
av norsk fagmann spanske priser 
0034694463788
Costa blanca Nord

Marianne Tours søker ny kundekonsulent til vårt nye kontor i Albir. 
Arbeidsoppgaver inkluderer alle tjenester for reisebyrå mot kunde 
samt kontakt med kunder og operasjonsleddet for vår bussoperasjon. 

vi søker en person som
- Skaper gode kunderelasjoner
- Har evne til å jobbe i et hektisk miljø
- Er interessert i reise og reiseliv
- Behersker standard informasjonverktøy/data

Stillingen krever norsk eller skandinavisk språk i tillegg til spansk og 
engelsk. Tiltredelse: Snarest, Stilling: Fulltid, Arbeidssted: Albir
Spørsmål kan rettes til Marianne Martinsen
Interesserte søkere bes sende søknad og CV til postvmt@gmail.com.

STILLING LEDIG - KUNDEKONSULENT - rEISEbyrå

Marianne Tours
Avda.de Albir, 15, Playa del Albir

Tlf: 965 887 462

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

- 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
- Orihuela Costa

-Urb. Dona Pepa (rojales)
-Urb. Quesada (rojales)

Supermercados

Superbrico
- Las Mimosas

- TOrrEVIEJA

- TOrrEVIEJA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

-Albir
-Alfaz del Pi
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I løpet av årene har vi spania-
veteraner hørt mange rare ut-
talelser rundt bolighandel i 

Spania, både når det gjelder kjøp, 
salg, skatt, arv,priser, lover, regler 
og ikke minst om aktører i mar-
kedet. Strømmen av ”nye nord-
menn” som treffer på ”veteranen” 
som i egenskap av å ha vært i 
Spania lenger enn naboen ”vet 
alt” er et kjent fenomien.

Disse mytene på folkemunne har 
gjerne utspring i ”spaniaeksper-
ter” som vi internt kaller dem. Har 
du vært i Spania lenge nok har du 
garantert truffet en av disse som i 
egenskap av å ha værti i Spania 
noen måneder / år mer enn andre 
”kan dette”. Troverdig virker det 
jo når man får ”fakta” fra ven-
ner og hyggelige bekjentskaper. 
Mange myter og rykter har van-
dret fra den ene ”eksperten” til 
den andre.

Desverre er disse ofte slett ikke 
fagfolk, har begrenset innsikt i 
Spanske forhold og behersker 
ikke språket så de er avhengig av 
andre mellommenn for informa-
sjon.

Myte èn: 
Salg og kjøp via megler gjør 
at boligen blir mye dyrere
Sannheten: Pr dags dato er det å 
selge uten megler ensbetydende 
med ikke å få solgt og å kjøpe 
utenom megler er for de fleste det 

samme som å ikke ha god sikring, 
garantier og oppfølging.

De som har de laveste prisene er 
som regel de som gjør minst for 
deg, prioriterer deg lavt – og tilbyr 
færre tjenester og garantier. De 
meglerhus som vet å forsvare sine 
honorarer, gir deg riktig markeds-
pris, er mer aktive på alle plan, 
markedsfører aktivt og har høyere 
omsetningshastighet.

Tjen penger med en profesjonell 
megler! Som kjøper kan megle-
ren hjelpe å forhandle ned prisen 
i de tilfeller hvor markedet tillater 
pruting. Megler har ofte snakket 
med selger om pris og forhand-
lingsmargin. Megler kan ha alle-
rede ha vært gjennom budrunder 
med selger og vet hva bud som 
ble avvist. 

En god megler fungerer både som 
et filter og en katalysator ved pris-
forhandlinger. Et bud som av sel-
ger oppfattes som en fornærmelse 
gjøre selger mindre medgjørlig. 
Om selger må håndtere en kjø-
per direkte kommer det naturlige 
menneskelige følelser inn i bildet 
som kan gjøre forhandlingene 
vanskeligere. Kjøpere er ofte mer 
tilbøyelig til å redusere prisen når 
et bud kommer gjennom megler.

Myte to: 
Alle  eiendomsmeglere er like
Sannheten: Som i alle bransjer og 

yrker er det gode og midre gode 
aktører-

En god agent kjenner sitt marked, 
kjenner språket, har tilgang på 
objekter og kunder i sin database, 
har rutiner, erfaring og kunnskap 
til å geleide sine kunder gjennom 
en trygg transaksjon.

Ved å velge en rutinert og dyktig 
megler blir kunden spart for over-
raskelser og hodebry, det gjelder 
både i krisetider og i oppgang.

Myte tre: 
Ved salg så velg den agenten 
som verdivurderer huset til 
høyest utsalgspris.
Sannheten; De mer uerfarne ak-
tørene og “luringene” prøver ofte 
å prospektere inn eiendommer 
ved å tilby seg å selge huset for 
en urealistisk høy pris. Etter noen 
uker vil de be selger om å redu-
sere prisen

Et godt råd er imidlertid å høre 
på de som sier sannheten og ikke 
bare det kunden ønsker å høre. Be 
om en markedsføringsplan og la 
agenten vise eksempler på hvor 
de annonserer eiendommene, via 
hvilke kanaler boligen tilbys. Li-
keledes bør selger få en marked-
studie på m2 priser i området og 
hva denne prisanalysern er basert 
på .

Myte fire: 
Enerettsavtale betyr at du 
mister salgsmuligheter
Sannheten: Enerettsavtale ”type 
multi-listing” har eksistert i USA 
siden 30 årene. Forplikter du deg 
som selger til en megler i en pe-
riode kan megler investere mer i 
å selge din bolig. Og velger du en 
megler som er del av et nettverk 
kan  boligen også legges ut via an-
dre meglere i samme nettverket.

Både selgere og kjøpere ser oftere 
verdien av enerettsavtaler. Megle-
re som ikke vet om de får betalt 
for tiden de investerer i en kjøper 
eller i å selge en bolig legger ofte 
mindre tid og energi i forholdet. 
En viss grad av forpliktelse en-
drer dette forholdet. Velg en eta-
blert lokal megler som er del av 
et nettverk av uavhengige agenter 
så gir du heller ikke slipp på mu-
ligheter og som kjøper er du ikke 
begrenset til boligene i meglers 
egen portefølje.

Nøkkelen for kjøper 
og selger: Meglers nettverk
Bruk en profesjonell megler som 
er del av et nettverssamarbeide. 
Hobbymegleren med mobiltele-
fon kontor på ”nærmeste” bar el-
ler wifi-spot har helt sikkert lave 
kostnader. Men med det kommer 
færre mulige kjøpere for selgere 
og et mer begrenset utvalg av bo-
liger, ofte feilpriset.

Profesjonelle megler er nesten 
alltid knyttet til et eller flere me-
glernett. Eiendomsmeglere bru-
ker slike nettverk / databaser for å 
dele informasjon seg i mellom om 
boliger for salg og boliger som er 
solgt. Det gir et langt mer reelt 
bilde av markedet i et bestemt 
område. Det hjelper både kjøper 
og selger å orientere seg prismes-
sig og finne aktuelle boliger.

Fordelen for selger er at man kan 
etablere et forhold til en megler 
som kan sette seg inn i dine øn-
sker, behov og budsjett. Megle-
rens søker så i hele sitt nettverk, 
hvor de andre meglerne har delt 
ut sine boliger og kan tilby boliger 
vedkommende ikke har eksklu-
sivt. Det koster ingenting ekstra, 
meglerne i nettverket har avtaler 
om deling av kommisjonen. Kjø-
pers fordel er at man slipper å 
løpe fra megler til megler og se en 
rekke boliger man ikke er interes-
serte i bare for at megler skal få 
dannet seg et bilde av hva det er 
man er ute etter.

Ikke hvem som helst kan bli med-
lem av slike agentnett. Mange 
fungerer som et filter i seg selv 
og kun profesjonelle meglere får 
bli med. Agentenes nettverk fun-
gerer også som faglige fora hvor 
meglerne kurses og oppdateres på 
alt fra de lokale markedene til ju-
ridiske tema.

Bolig i Spania
aV: Mona nieLSen,
eienDoMSMeGLeR

Eiendomsmegler Mona 
Nielsen fra Larvik kom 
til Spania i 1986. Hun er i 
dag en av de mest erfarne 
norske eiendomsmeglere 
i Spania og en veteran i 
bransjen på Costa Blanca. 
Hun er utdannet spansk 
megler og til daglig leder 
for eiendomsmegler Lun-
dquist & Nielsen, en bed-
rift med historie tilbake til 
1998. Nielsen har vært ak-
tiv i Spansk politikk. I 2008 
ble hun valgt inn i PSOE’s 
styre i Rojales. Mona 
Nielsen sitter også i styret 
for stiftelsen til den Norske 
Skolen i Rojales.

Fire myter om valg av eiendomsmegler
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Kjøpe bolig i Spania?
Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.no

i Spania.no
Bolig

Januar: Prisene opp 
2.7% i storbyene
Takseringsselskapet TINSA har lagt frem tall som viser at 
boligene i storbyene steg med 2.7% årets første måned. 

I kystområdene er prisutviklin-
gen svakere. Unntaket er Ka-
nariøyene hvor prisene steg p 

med 2.9%. Langs middelhavet 
gikk prisene derimot ned med 

1% i januar måned.

Boligprisene i Spania er fortsatt 
40% lavere nå enn da de var på 
topp.

Bolig i Spania
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MANDAG
Callosa d’en Sarrià
Dénia
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

TIRSDAG
Altea
Jalon
Benidorm
Callosa d’en Sarrià 
Orihuela
Cala de Finestrat

ONSDAG
Callosa de Segura
Benidorm
La Mata
Guardamar
La Mata
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TORSDAG
Gran Alacant (Sierra Mar)
Alicante (Plaza de Toros)
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio 

FREDAG
Alfás del Pi
Finestrat
Gata de Gorgons
Los Montesinos (kveld)
Pilar de Horadada
Torrevieja

LØRDAG 
Alicante
Almoradí
Villajoyosa (Rastro)
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià 
Santa Pola
Playa Flamenca
Cala de Finestrat

SØNDAG
Alicante (Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia (Rastro)
Polop (Rastro)
Campo Guardamar
Albir
Urb. Marina (San Fulgencio)
Elche (V. fotballstadion)
Mil Palmeras

Markeder på Costa Blanca

En gang i tiden var Benidorm bare nok en liten fiskerlandsby langs den spanske Middelhavskysten. I dag mottar den moderne 
badebyen rundt 5 millioner turister i året, og er blitt et slags europeisk symbol på masseturisme. Men Benidorm er mer enn bare 
billig øl, hvite strender og like hvite engelskmenn med fotballtrøyer og hjemmelagede underarmstatoveringer.

Etter flere tiår med storinn-
rykk av pakketurister fra 
lavere britisk middelklas-

se, er Benidorms rykte blitt fryn-
sete i kantene. Dårlig fastfood og 
høy hooligansfaktor, kombinert 
med til dels avskrekkende arki-
tektur, har plassert stedet på topp 
tre listen over Europas mest 
”harry” reisemål. 

Benidorm har imidlertid mer å 
by på enn en malplassert skyline 
og ”La Zona Guiri”, spanjolenes 
noe nedlatende kallenavn på det 
”engelske” området i byen. Hvis 
du vil kan du innta både mat og 
drikke av topp kvalitet i auten-
tiske spanske omgivelser.   

Gamlebyen    
Det er særlig gamlebyen i Beni-
dorm, beliggende midt imellom 
Poniente og Levante, som veier 
opp for byens dårlige rykte. Den 
gamle bydelen er godt bevart, og 

her finner du de samme lave, 
hvitkalkede husene som i så 
mange andre gamle landsbyer 
rundt om i Spania. 

Området preges av et yrende bar- 
og restaurantliv, til tross for en 
rolig og avslappet atmosfære. 
Når man vandrer fra bar til bar i 
de trange gatene er det lett å 
glemme at man faktisk er i Beni-
dorm. Stemningen er en ganske 
annen enn i de mer moderne by-
delene som nærmest domineres 
av britiske turister på lavbud-
sjett.     

Skal du spise virkelig godt i Be-
nidorm, er det baskiske kvarteret 
i hjertet av gamlebyen en sikker 
vinner. Der ligger de baskiske 
tapasbarene som perler på snor. 
Det baskiske kjøkken er blant 
verdens mest anerkjente, og er 
kjent for kun å benytte det yp-
perste av råvarer. 

Bare synet av de innbydende 
munnfullene som tilberedes i de 
åpne kjøkkenene i de baskiske 
tapasbarene, får tennene til å 
løpe i vann. Vær obs på at flere 
av barene ikke har menyer, i 
disse må man enten vite hva man 
er ute etter, eller albue seg frem 
til disken for å skaffe seg en 
oversikt over de mange delika-
tessene.

Det baskiske kjøkken
Baskisk kokekunst er viden kjent 
over stort sett hele verden. Mye 
takket være en gruppe unge kok-
ker som på 70-tallet begynte å 
fornye og ekspandere det tradi-
sjonelle baskiske kjøkkenet. De-
res forbilde var den franske kok-
ken Paul Bocuse. Det nye 
moderne kjøkkenet som etter 
hvert oppsto, regnes blant ver-
dens ypperste, og baskiske re-
stauranter troner alltid høyt på 

listene når verdens beste spise-
steder skal kåres. 

Det som i en stor grad definerer 
de ”nye” baskiske kokkene, er 
deres vågale bruk av utradisjo-

nelle og nye ingredienser. En av 
de mest kjente representantene er 
Juan Mari Arzak, som sammen 
med datteren Elana, driver re-
stauranten Arzak i San Sebasti-
an, som har kunnet smykke seg 

Benidorm

pULpo a La GaLLeGo:  Skal du spise virkelig godt i Benidorm, er det 
baskiske kvarteret i hjertet av gamlebyen en sikker vinner. Der ligger de 
baskiske tapasbarene som perler på snor.
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SpaniaJournalen har publisert artikler og reportasjer for 
og om Spania-nordmenn siden 1987. 

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

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

Ring for avtale eller konsultasjon
Tlf: 649 67 07 43
Calle Vents Vius no 6, Altea
www.alteasalut.com

Godkjent fysioterapaut & podolog. 
Behandling, trening & rehabilitering

Ryggproblemer, brudd og muskel-
skader, rehabilitering etter operas-
joner, revmatisme, graviditet

Tai Chi, Pilates, Akupunktur

Godkjent for refusjon 

via HELFO i Norge.

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

Moderne stor klinikk ved gamle-
byen i Altea.

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

Rehabilitering, 
behandling og 
opptrening i 

Altea og Alfaz del Pi

Vi har ti
erfarne og høyt 

utdannede
spesialister ved 

klinikken som 
ledes av ledes 

Dr. Janssens 

Lola Mengual (Lisens no. 2114)

· Åpningslisens (Licencia de apertura)
For kontorer, butikker, restauranter etc.

· Firmaetablering 
(Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Regnskap aksjeselskaper / autonomos

· Skatt / avgift / selvangivelse IVA etc

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, 
trygde-rettigheter og pensjon

· NIE / Residencia / arbeidstillatelse 
For EØS- 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

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Kom innom i Altea for en uforpliktende prat.
Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

Paseo del Mediterraneo (Strandpromenaden), Altea

LM Assessoria har bistått norske profesjonelle og selskaper i over 10 år. 

med tre Michelin stjerner siden 
1989.       

Baskerne har også sin egen tolk-
ning av tapas, som de kaller 
“pintxos”, småspyd. Tredd på en 
tannpirker, eller oppå en liten 
brødskive, får man servert lekre 
smakebiter, alt fra meget enkle, 
men smakfulle sammensetnin-
ger, til forminskede hovedretter. 

De baskiske tapasbarene i Beni-
dorm tilbyr et rikt utvalg “pint-
xos” og andre lekkerbiskener, de 
kulinariske opplevelsene står 
praktisk talt i kø. Og det er ikke 
slik at noen barer nødvendigvis 
er bedre enn andre, det er gene-

relt høyt nivå på maten i det bas-
kiske kvarteret. 

Så ikke la deg skremme av dårlig 
rykte og avskrekkende arkitek-
tur. Benidorm tar seg langt bedre 
ut fra innsiden.

“TyPISK”:  Menn kledd ut som 
damer, med eller uten stokk. Beni-
dorm er britenes territorie og hu-
moren er naturligvis deretter. Quiz 
og karaoke er også vanlige innslag 
på barer og restauranter i turist-
metropolen.

pLaYa poniente:  Benidorm har udiskuterbart noen av de beste strendene på denne delen av kysten. Levante 
stranden i sentrum blir lett overfylt og parkering kan være vanskelig i høysesongen. Poniente stranden syd i Be-
nidorm har god plass selv midt på sommeren. Og det er enkel adkomst fra N332 om du kommer fra Albir.

EYEDOCTOR
C O S T A  B L A N C A

DIN ENGELSKTALENDE øYELEGE PÅ COSTA BLANCA

Tel. 966 866 600 Mob. 682 790 964
www.eyedoctorcostablanca.com | C/ Mozart 15, ALBIR (ved siden av Notar)

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog
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