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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

Katastrofen inntrakk for 
40 år siden på Los Rode-
os-flyplassen på Tenerife 

der 583 mennesker mistet livet. 
Ulykken skjedde den 27. mars 
1977 da to passasjerfly kolliderte 
på rullebanen og tok fyr. 

Begge flyene skulle egentlig til 
flyplassen på Gran Canaria, men 
var blitt omdirigert grunnet en 

bombetrussel. Antallet omkomne 
er det høyeste i historien for fly-
ulykker.

Boligmarkedet i Spania
Definitivt positiv utvikling men større forskjeller

Markedet kom seg sterkt 
i 2016 og aktørene er 
nå positive igjen. Med 

29% flere igangsatte boligpro-
sjekter og en prisstigning i gjen-
nomsnitt på 4.7% i løpet av året 
i følge tall fra INE. 

Markedet er definitivt «normali-
sert» igjen. Men begrenset til-
gang på boliglån, lave spanske 
lønninger begrenser prisutviklin-
gen på bolig i Spania nasjonalt 
og fører til større forskjeller.

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: 657 819 329 
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

PP får ikke redde 
fasistmoument
Retten har for tredje gangen 

avslått Partido Popular sitt 
forsøk på å redde monumentet 
som av mange menes hedrer 
Francos og hans fasister utenfor 
kirken i Callosa de Segura.

Endring av PPs 
«kneblelov» vedtatt
Amnesty International er 

blant de som har kritisert 
den spanske ”knebleloven”. Før-
ste skritt på veien mot å endre 
den kontroversielle loven om 
såkalt ”borgersikkerhet” i Spania 
ble tirsdag 21. mars vedtatt i 
Kongressen.

Mer tyrefekting
Partido Populars kommunele-

delse i Benidorm vil satse 
mer på tyrefekting fremover. By-
ens arena har de siste årene hatt 
få arrangementer, noe kommu-
nen ønsker å gjøre noe med. Lør-
dag 15. april kommer noen av 
landets mest kjente tyrefektere til 
byen for å åpne sesongen. 

40 år siden tidenes verste flyulykke

Påske på spansk

Tradisjon myter sorg og fest

Påsken i Spania er årets vik-
tigste religiøse høytid. 
Mens protestantene mest 

vektlegger Julefeiringen, er det 
påsken som er den mest betyd-
ningsfulle for katolikker og orto-

dokse kristne. Semana Santa 
(Den Hellige Uke) er synonymt 
med autentiske spanske folkefes-
ter der hedenske skikker og 
kristne myter og fortellinger 
kombineres. 

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

· BOLIG
· FIESTAS
· UFLUKTER
· FERIEGUIDE
· FORMALITETER


