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Vi tar hånd om alle dine

forsikringsbehov
For en vennlig og

pålitelig service kontakt:

* 966 390 830

www.granalacantinsurances.com

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

Vi selger boliger og leier ut for deg
Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

vedlikehold, basseng, hage.

Leiebil i Spania

Se vår webside for detaljer
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan
endre din bestilling online helt
frem til hentedato.
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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling
Erfarne håndtverkere du kan stole på!

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

www.SpaniaPosten.es			

2

SpaniaPosten
Tips / Kontakt / Redaksjon
E-post:
info@spaniaposten.es
Web:
www.spaniaposten.es
Rubrikkannonser
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
SPANIAPOSTEN
Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7
ES-03581 Albir, Alfaz del Pi

Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim I. Ammouche
Opplag: 12.000-15.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal: A-1552002
Trykk:
INDUGRAF OFFSET, S.A.
En amparo a la Ley 22/1987 de noviembre,
de propiedad intelectual (BOE No. 275),
queda prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación sin autorización
escrita del editor.
Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

www.SpaniaPosten.es

JUNI 2017		

UTGAVE 12 2017

Madrid

PP ”trikset unna” 800 millioner Euro

Partido Populars regionsadministrasjon i Madrid
inngikk kontrakter for 800 millioner euro utenom
offentlige anbudsordninger og kontroll. Det fremgår
av etterforskningen i den såkalte Púnica-saken.

D

e siste avsløringene av
regjeringspartiet Partido
Populars operasjoner i
Madrid er knyttet til det regionale investeringsfondet Prisma
(Programa de Inversión Regional
de la Comunidad de Madrid).
Offentlige midler for rundt 800
millioner euro (ca. 7,6 milliarder
kroner) skal ulovlig ha blitt overført til det offentlige foretaket
Arpegio, med det for øyet å
omgå regionsadministrasjonens
egne anbudsregler og kontollmekanismer for pengebruk.
Forholdet går tilbake til perioden
2006 til 2011 da Esperanza
Aguirre var regionspresident.

Fylte opp komité med egne
folk
Samtidig ble komiteen som skulle forvalte pengene fylt opp med
PP-politikere istedenfor fagfolk
fra administrasjonen.
På den måten skal PP ha sikret
seg kontroll over bruken av midlene, gitt kontrakter til sine allierte i næringslivet og tatt seg
betalt i form av kommisjon for
tildeling av det enkelte oppdrag,
penger man mistenker gikk til
finansiering av partiet og i lommene på privatpersoner. Blant
dem som satt i komiteen er dagens regionspresident i Madrid,
Cristina Cifuentes.
Den angivelige triksingen med
millionene fra det offentlige Prisma-fondet skjedde i perioden

2006 til 2011 da Esperanza
Aguirre var regionspresident.
Måten pengene ble forvaltet på
konstituerer fire forskjellige lovbrudd mener spanske påtalemyndigheter.

Tvilsom anbudsrunde
Det reageres også på at styringen
av det offentlige foretaket Arpegio (som pengene ble overført
til) ble satt ut til det private firmaet Dusa. Anbudsrunden for
oppdraget skal ha gått for seg i
ekspressfart under uklare betingelser. Selskapet Dusa endte i
tillegg opp med å ha sine kontorer i samme bygg som foretaket
de var satt til å styre.
Underslag av 250 millioner
Det offentlige foretaket Arpegio
har vært under etterforskning i
lengre tid i den såkalte Púnicasaken, en korrupsjonssak der en
rekke PP-politikere og forretningsfolk fra Madrid sitter på
tiltalebenken.
Det mistenkes at de tiltalte gjennom forskjellige oppdrag og investeringer skal ha underslått til
sammen 250 millioner euro.

Regionspresident arrestert
En av de hovedtiltalte i saken er
PPs tidligere regionspresident i
Madrid, Ignacio González som
ble arrestert og varetektsfengslet
i april.
Opposisjonspartiene i den spanske kongressen anslår at 35 mil-

GULLBARRER GJEMT I SVEITS: Rundt åtte milliarder kroner skal ha
blitt brukt av offentlige penger utenom ordinære anbudskanaler. Over to
milliarder kroner regnes som underslått. Forholdet går tilbake til perioden
2006 til 2011 da Esperanza Aguirre var regionspresident.
lioner euro av offentlige midler
er kommet på avveie under González´ ledelse. Tapet skal være
knyttet til uklare investeringer i
Brasil, der et firma skal være
kjøpt opp til grov overpris og der
man mistenker at deler av midlene har gått til finansiering av
PP og til berikelse av den tidligere regionspresidenten og hans
nettverk.

Beskyttet av statsadvokaten
Dersom påstandene i Púnica-saken er riktige, er man vitne til
korrupsjon satt i system med forbindelseslinjer mellom høytstående PP-politikere og hovedstadens økonomiske elite.
Det har også vært antydet at påtalemyndighetene kunne vært
raskere ute med å avdekke forholdene som nå er kommet frem.
Torsdag 1. juni valgte påtalemyndighetens øverste leder for
korrupsjonssaker Manuel Moix
å trekke seg med umiddelbar

virkning etter å ha blitt avslørt
som deleier av et selskap i skatteparadiset Panama.
Den nå avgåtte statsadvokaten er
også blitt beskyldt for å ha blandet seg inn i etterforskningen av
regjeringspartiet Partido Populars korrupsjon i Madrid-regionen. Moix skal blant annet ha
ment at spansk politi Guardia
Civil har gått for langt i å anklage partiets regionspresident
Cristina Cifuentes.

Gjemte gullbarrer i Sveits
Samtidig med statsadvokatens
avgang ble også PP-politikeren
Eduardo Larraz Riesgo avslørt
med store verdier gjemt bort i
Sveits.
Larraz Riesgo som satt i ledelsen
i Arpegio og hadde verv høyt
opp i regionsadministrasjonen
under Aguirre ble tatt med 146
gullbarrer i en sveitsisk bank til
en verdi av nærmere to millioner

Lavpris på leiebil
Kundeservice på ditt eget språk

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

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge: 210 50 888
Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00
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Madrid

Nordmann døde Statsministeren i historisk rettsavhør
etter angrep av bier
Spanias statsminister Mariano Rajoy må møte i retten i Gürtel-saken og
forklare seg om korrupsjon i eget parti Partido Popular. En stund så det ut til at
partilederen for de konservative skulle slippe unna med en videokonferanse.

En nordmann (70) ble torsdag 1. juni funnet død
på en turvei ved Mijas på Solkysten. Dødsårsaken
er trolig angrep fra bier. Mannen ble funnet med
et dødelig antall stikk på kroppen.

I

samme området der den 70 år
gamle nordmannen ble funnet skal det ha vært en bifarm
med 150 bikuber. Politiet tror
mannen forsøkte å komme seg
unna, men ble forfulgt av biene.
Han skal ha blitt funnet rundt fire
hundre meter fra bikubene med
skjorten over hodet, antagelig for
å beskytte seg mot biene, skriver

avisen Sur. Resten av kroppen
hadde multiple stikk.
Det er foreløpig uklart om mannen fikk en allergisk reaksjon på
stikkene (anafylaksi). På bakgrunn av den første rettsmedisinske undersøkelsen antas det at
antallet stikk uansett var høyt
nok til å forårsake dødsfallet.

D

en nasjonale domstolen i
Madrid har imidlertid
slått fast at statsministeren må stille personlig og har
fastsatt datoen til 26. juli. Det er
første gang i spansk historie at en
statsminister blir innkalt til avhør
i en rettssak.
Vitneavhøret til Rajoy kommer
etter at det konservative regjeringspartiet Partido Popular tidligere i år ble gjort til part i korrupsjonssaken Gürtel. En rekke
av partiets politikere på lokalt,
regionalt og nasjonalt plan var
allerede dømt eller tiltalt i saken,
flere av dem nære medarbeidere
av partilederen. Da selve partiorganisasjonen også ble inkludert i
tiltalen ble partilederen selv kalt
inn til avhør.
Rajoy har hatt en dominerende
rolle i PP siden 1990-tallet og har
vært partileder siden i 2004. I
denne perioden skal millioner av
euro på irregulært vis ha kommet
partiet til gode, penger som kommer fra antatt korrupte aktører i
spansk forretningsliv, herunder
Gürtel-nettverket.

FUNNET NÆR BIKUMER Normalt fredelige bier kan bli svært aggressive om kolonien føler seg truet. Uberettiget eller ikke. Den forulykkede
var tidligere prost for Indre Finnmark prosti, Lars Henrik Haugan. Haugan
var i Mijas og arbeidet ved den norske kirken i Calahonda. Han hadde vært
ute og gått en tur da han torsdag ble funnet død ved Riviera del Sol av en
kvinne som var ute og luftet hunden.

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225
üFRI KM.
& VEIHJEL
P
üNORSK
KUNDESER
üFLYPLAS
VICE
SKONTOR
ALICANTE
üAIRCON
MALAGA+
DITION I A
+
LLE BILER
üINGEN F
LYPLASSG
EBYR

Se websiden vår for pris på din dato/hentested
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Åpner arkivene for innsyn om frastjålne barn
Den katolske kirke og det spanske helsedepartementet åpner for innsyn i arkivene om Spanias såkalte frastjålne barn. Siden slutten
av 1930-tallet skal tusenvis av spedbarn ha blitt fratatt deres biologiske mor ved fødselen fordi morskapet ble ansett som «uønsket»
av de spanske facistene. Staten tok også barna fra foreldrene av politiske grunner eller om faren var fengslet for å være opposisjonell.

D

en brutale ”adopsjonsordningen” som skjedde i
staten og kirkens regi pågikk under hele Franco-diktaturet
og helt frem til 1990-tallet.
Ordningen med tvangsadopsjon
ble praktisert ved fødselsklinikker
over hele landet, oftest religiøse
institusjoner der kvinner som ble
ansett uskikket som mødre fikk
beskjed om at de ikke kunne få
beholde barnet eller at barnet var
dødfødt. Barnet ble senere adoptert bort.
Flere organisasjoner i Spania jobber i dag med gjenforening mellom stjålne barn (niños robados)
og deres biologiske foreldre. At
det nå skal gis innsyn i arkivene
som skjuler barnas egentlige
identitet, anses som et avgjørende
gjennombrudd for arbeidet som
gjøres.

Tok saken til EU-parlamentet
Det er britiske BBC News som
melder om nyheten der klassifiserte journaler skal gjøres tilgjengelige for berørte familier. Foreldre som mener de er blitt fratatt
sine barn ved fødselen (eller avkommet som leter etter sine biologiske foreldre) kan søke myndighetene om informasjon fra
journalene, dokumeter som nå
skal samles i ett stort arkiv.
Nyheten kommer etter et møte

mellom representanter fra EUparlamentet og spanske myndigheter i Madrid, skriver BBC. Det
britiske parlamentsmedlemmet
Judith Kirton-Darling skal ha ledet saken og tok affære etter å ha
blitt kjent med det som trolig er
en av de mange sakene om forsvunne barn i Spania.
Engelske Ruth Appleby som tidligere bodde i Spania skal ha født
en datter i den galisiske byen La
Coruña i 1992. Noen timer etter
fødselen skal hun ha fått beskjed
om at barnet ikke hadde overlevd.

Skjelettet i kisten liknet et
større barn
Det var imidlertid ikke før i 2010
da Appleby fikk graven til barnet
gravd opp for å flytte levningene
hjem til England at saken hennes
tok en vending. Hun skal da ha
reagert på at skjelettet i kisten
ikke liknet en nyfødt, men et større barn.
Saken ble da rapportert til politiet
som tok kontakt med spanske
myndigheter.
Den britiske kvinnen skal imidlertid ha tvilt på behandlingen av
forespørselen og tok derfor saken
til Europaparlamentet.
Etter nyheten om at Den katolske

“FAMILIE, KIRKE & PATRIOTISME” Spanias diktator frem til 1975, her avbildet på vei ut av Kirken som ga
ham legitimitet. Kirken var sentral i “systemet” man hadde for å drive regelrett handel med barn. Barna ble tatt
fra fengslede opposisjonelle. Nonner og doktorer tok nyfødte fra mødrene på sykehus og i klostre. Spedbarn ble
regerett solgt for penger. Mødrene ble vist døde spedbarn man hadde liggende på kjølerom for å lure nye mødre
om og om igjen så de skulle tro deres nyførdte var dødfødte. Siste årene har en rekke spanjoler blitt fortalt av
deres foreldre på deres dødsleie at “Vi kjøpte deg..”, “Du er ikke mitt barn..”.
kirke i Spania og det spanske helsedepartementet vil åpne for innsyn i arkivene om de frastjålne
barna, har hun fått håp om en
oppklaring i saken med mulighet
for informasjon om hva som
egentlig skjedde med hennes datter, hvem hun er og hvor hun befinner seg i dag.

Niños robados
Spanias frastjålne barn
Praksisen med å frata mødre barna ved fødselen går tilbake til

slutten av 1930-årene og ble introdusert under fascist-regimet til
diktator Francisco Franco. Hensikten var å forhindre det regimets ledere og kirken anså som
«uønskede» foreldreskap.

skal ha vært involvert i adopsjon
der spedbarna ble solgt for å tjene
penger. Det anslås at så mange
som 300.000 barn fikk sin skjebne bestemt av korrupte personer
innen kirke og stat.

På 1950-tallet antas det at denne
praksisen ble gjenstand for organisert kriminalitet innad i systemet, der nøkkelpersoner drev det
som best kan betegnes som menneskehandel med spedbarn. Nonner, prester, sykepleiere og leger

Flere organisasjoner i Spania jobber i dag med gjenforening mellom stjålne barn og deres biologiske
foreldre.
Spanske
myndigheter har lenge fått kritikk
for ikke å gjøre mer for å oppklare sakene.

PArfyme FaBRIKK

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
• Strikkegarn • Heklegarn • Broderigarn • Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES
Mandag - Lørdag: kl. 10.00-14.00

Alt det beste til ditt
kjæledyr og akvarie
Frisør
veterinær
Sertifisert personale

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

Camí del la Mar, 37, Alfaz del Pí
(vis-a-vis Costa Blanca supermarked)

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

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

HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT

Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Du vil ikke føle deg langt vekk!
Vi oppdaterer deg med
meldinger på Whatsapp når vi
går tur, koser og er på eventyr!

Den perfekte plass for din katt eller hund
Skal du på ferie, reise hjem eller
jobbe? La din beste venn være
hos oss - hos vår familie får de
det morsomt også!

www.shieldaigkennels.com
Ring: 965878284 /680562745
info@shieldaigkennels.com
Finn oss på Facebook m

Velkommen på besøk!

Tel: 653 908 011
Avenida Albir 66, Albir

Ved siden av søndagsmarkedet
Man - Fre 10-19. Søn 10-14

www.nova86.es

N o r s k i m p o r t e r t e s p e s i a l i t e t e r.
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

www.SpaniaPosten.es		

JUNI 2017		

UTGAVE 12 2017

5

Alicante

Eieren av hundene som drepte 75-åring må i fengsel
Eieren av de fem kamphundene som angrep og drepte en 75 år gammel
mann nord på Costa Blanca i februar i år er arrestert og varetektsfengslet
tiltalt for uaktsomt drap. Mannen ble arrestert torsdag 25. mai etter av
DNA-prøver knyttet hundene til drapet.

H

undene er av blandingsrasen pitbull og bull terrier.
Rasen er ikke ulovlig i
Spania, men står oppført på listen
over potensielt farlige hunder.

deeieren nå siktet for uaktsomt
drap og dyremishandling hos distriktsdomstolen i Dénia.

Flere drap begått av «farlige
hunder»

Den tragiske hendelsen skjedde
18. februar i Beniarbeig i provinsen Alicante. Den 75 år gamle
mannen skal ha befunnet seg på
egen tomt da hundene angrep og
ble kort tid senere funnet død av
sønnen. Mistanker ble tidlig rettet
mot naboen, en nederlandsk statsborger med fem hunder av blandingsrasen pitbull og bull terrier.
Mannen viste seg å være anmeldt
tidligere. Hundene ble beskrevet
som svært aggressive og ble tatt
hånd om av politiet.

Dødsfallet i Beniarbeig var det
andre etter angrep fra hunder i
Alicante-provinsen på få måneder. I oktober i fjor døde en 74 år
gammel mann etter å ha blitt angrepet av hunder i Pinoso. Også
her var det en blandingsrase av
boxer og amerikansk staffordshire terrier.
Det seneste tilfellet av hundedrap
i Spania er imidlertid fra april i år,
da en kvinne i 40-årsalderen døde
i Madrid etter å ha blitt bitt til
døde av en Dogo Canario. Kvinnen var selv eier av hunden.

Arrestasjonen og varetektsfengslingen av mannen kommer etter
at resultatene fra DNA-prøver
knytter hundene til drapsofferet. I
følge avisen Información er hun-

Statistikk tidligere presentert i
avisen El Mundo viser at det i

S.L.

Expertos en láminas de protección

„Ekonomiska och effektiva lösningar för alla typer av fönster“

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

Utan

Film

www.facebook.com/folix.es

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

Med

Film

Ikke ulovlig i Spania
I motsetning til i Norge er kamphunder ikke ulovlig i Spania. Etter en lov fra 2002 må likevel eierne av slike hunder registreres
og det stilles egne betingelser til TIKKENDE BOMBE? Enkelte hunderaser har blitt avlet frem for å være
hundeholdet.
agressive, farlige og sterke. Både spanjolene, romere, grekere og mange
andre avlet frem hunder for bruk i krig. Da spanjolene innvaderte Amerika
Hunderaser som pitbull terrier, brukte de hunder mot de innfødte.
staffordshire bull terrier, amerikansk staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino og dogo Costa del Sol
canario står på en såkalt PPP-liste
(Perros Potencialmente Peligrosos), det vil si hunder ansett som
potensielt farlige.

Tre påkjørt i narko-oppgjør i Marbella

Fönsterfilm

Folix ®
Fler bilder på facebook:

gjennomsnitt dør 1,3 personer i
året som følge av hundeangrep i
Spania. Tallet er basert på registrerte dødsfall i årene 1991 til
2010, en periode der totalt 27
mennesker ble drept av hund (12
av disse var barn).

Kontor & Showroom:
Calle Apolo 51, local 3
03182 Torrevieja (Alicante)

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

• 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

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

Gele og akrylnegler kun
med gratis enkel negldekor

10%

32€

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

KURS & OPPLÆRING

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

NVQ Kvalifisering i “Hår &
Skjønnhet” begynner Sept 2017.
Individuelle kurs i vippe
ekstensjoner, gel og akryl negler,
negle-design og make-up.
Ring for info 965 841 038

FRISØR OG SKJØNNHETSSALONG

BEHANDLINGER FOR HELE KROPPEN

VI SNAKKER NORSK

TILBUD

A N SI K TS R E N S
MED
G R A TI S M A N IC
URE
Plaza Salvador Dali 5, loc. 4. Alfaz del Pi
vis a vis den spanske skolen

S

jåføren av bilen som ble tatt
med promille og narkotiske
stoffer i blodet måtte selv
bringes til sykehus, sammen med
passasjeren.
Den hensynsløse kjøringen i Puerto Banús i Marbella (Costa del
Sol) endte med frontkollisjon på
N340 etter at de to britene i
20-årene ikke ville stoppe i en politikontroll.
I følge avisen El País skal politiet
ha forsøkt å følge etter bilen gjennom gamlebyen. De måtte imidlertid gi opp jakten. Før kollisjonen på hovedveien, skal de ha lagt
seg inn på en gågate mot havnen
og kjørt på tre fotgjengere.

ÅPEN SIDEN 1993

PRODUKTER UTEN AMONIAKK

To britiske statsborgere forsøkte søndag 28. mai å kjøre
fra politiet i Puerto Banús i Marbella. Jakten som startet i
gamlebyen endte med en rekke påkjørsler der minst åtte
personer ble skadet. Flere av de påkjørte måtte til sykehus med
alvorlige bruddskader.

Tel 965 887 324

Man/Ons/Fre 10-19 Tir/Tor 10-16.30 Lør 10-14

Handlingen skal ha vært bevisst
og var rettet mot medlemmer av
en rivaliserende narkobande i

Marbella.
Totalt minst åtte personer ble skadet. Fire av dem alvorlig, med
blant annet bruddskader i ben og
hofte. De to britene som kjørte
ulykkesbilen skal ha hatt promille
og spor etter narkotiske stoffer i
blodet. Begge måtte bringes til
sykehus etter kollisjonen.
Den antatte sjåføren av bilen som
beskrives som en narkokriminell
i spanske aviser skal tidligere på
dagen ha blitt observert i en krangel på en klubb ved en lokal badestrand. Han skal ha vært rasende og tydelig beruset da han dro
avgårde i ulykkesbilen, angivelig
med det for øyet å kjøre ned sine
rivaler.
Den ene av de to britene skal være
registrert innbygger i Marbella.
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Confrides: Det dyrmes moreller i
mange landsbyer i den indre delen av
Alicante-provinsen.
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«Høytid» for moreller i juni
I Norge vet vi det er sommer når jordbærselgerne titter frem langs veien
og på parkeringsplassen. I Spania er tre-kurvene fulle av mørke moreller et
sikkert tegn på at sommeren er offisiell. Selv om bærene ofte dukker opp i
butikken så tidlig som i mai er det først i juni de beste er ordentlige modne
og søte. Og vet du hvor kan du plukke de selv fra treet på Costa Blanca.

P

å Costa Blanca dyrkes bærene kommersielt i den
nordre delen av Alicanteprovinsen, da i innlandet, samt
den sydlige delen av Valencia
provinsen (Marina Alta). Trærne
trives best litt i høyden hvor temperaturen er lavere og fuktigheten høyere.
Landsbyene Abdet og Confrides,
ligger nære Guadalaest som
mange nordmenn ofte besøker.
Her finnes åkre dekket av store
kjøttfulle moreller i slutten av
juni og begynnelsen av Juli. Man
dyrker to varianter, den ene modnes noe saktere enn den andre.
På den måten varer sesongen
lenger og kan unngår at markedet «flommes» over av modne
moreller i bare juni.
“Cerezas de la montaña de Alicante”, eller “Moreller fra fjellene i Alicante», har siden 1988
vært et beskyttet varemerke på
lik linje med «Turron de Alicante» f.eks.
Det dyrkes 18 varianter i Alicante provinsen, den tidligste
modnes rundt 17. mai, men er
noe svak på smak. Den siste
modnes tredje uken i Juni sånn

Tysk Kfz-Meister

ERICH SCHRöDER
Reparerer
alle merker

Tel: 965 840 550 • Mob: 676 147 418
e-post: soloschroeder@gmail.com
Ptda. Cap Blanc Baja 64, km 155 - 03590 Altea

ca. Klima varierer noe fra år til
år.

Fra Asia
Moreller eller «søtkirsebær» som
noen pedanter kanskje vil kalle
dem vokser vilt i Vest-Asia og
Europa. Underarten vi spiser
mest av kommer opprinnelig fra
området mellom Svartehavet og
«Det Kaspiske hav». En romersk
general skal der har funnet den
søte frukten og tatt den med seg
tilbake til Roma i det første århundre. Det var likevel grekerne
som først dyrket moreller i stor
stil mens romerne senere spredde
arten utover det romerske riket,
blant annet til Spania.

som blir født nakent inn i verden,
ettersom blomstene hos en del
arter kommer før løvet.

Helse
Moreller sies å være med på å
forebygge revmatisme og kreft.
Bærene styrker hjertehelsen og
inneholder nesten ikke kalorier.
De søte skal ha en rensende effekt på våre indre organer og
som man kan se av den mørke
fargen er den rik på antioksidanter

TRÆRNE ER FULLE: Her høster man inn Morellene på en liten gård i
Confrides. Et lite stykke lenger opp i dalen etter Guadalest.

I Alicante provinsen dyrkes bærene i blant annet i Alcoy, Alfafara, Biar, Castalla, Cocentaina,
Confrides, Ibi, jijona, Lorcha,
Muro de Alcoy, Vall de Alcalá,
Vall de Ebo, Vall de Gallinera,
Vall de Laguart og i Villena.

Symbolikk
I Japan står kirsebær for rikdom
og fremgang. I Kina er blomsten
et symbol på våren, på ungdom
og håp, og står også for kvinnelig skjønnhet. Kirsebærtreet kan
også symbolisere mennesket

Bolig
i Spania
NY BOLIGAVIS: Nyheter, analyser
og guider. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail helt gratis.

www.BoligiSpania.no

BEST I JUNI/JULI: Over århundrer har man avlet frem en rekke varianter så det “alltid” er modne moreller å
få tak på over hele sommeren. Dette gir også høyere pris for bonden som slipper at markedet oversvømmes kun
en kort sesong.
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Historiens
varmeste
sommer
Risikerer fengsel

Andalusia

for Jesus-bilde

En 23 år gammel mann fra Jaén i Andalucia er tiltalt for blasfemi
etter å ha photoshoppet sitt eget ansikt inn i et fotografi av en
Jesus-figur. Gutten som la ut det manipulerte bildet på Instagram
risikerer nå bøter på flere tusen euro eller fengsel i 180 dager.

T

iltalen kommer etter at det
kristne brorskapet Hermandad de la Amargura de
Jaén anmeldte forholdet. Påtalemyndighetenes beslutning om å
åpne for rettsprosess føyer seg inn
i rekken av kontroversielle blasfemi-saker ved spanske domstoler det siste året. Kritikere anser
anmeldelsen som et nytt angrep
på ytringsfriheten fra katolsk hold
i Spania.
Det katolske brorskapet Hermandad de la Amargura de Jaén får
kritikk på sosiale medier for å
iscenesette «offentlig lynsjing»
av unggutten. Anmeldelsen kom

etter at gutten la det manipulerte
Jesus-bildet ut på den internettbaserte fotodelignstjenesten Instagram. Blasfemi-paragrafen i den
spanske straffeloven er omstridt
men rettslig virksom, noe som har
ført til en rekke kontroversielle
dommer de siste årene.
I Norge ble blasfemi-paragrafen
fjernet i 2015 etter å ha vært
uvirksom i mange år. Den siste
som ble offentlig tiltalt for blasfemi i Norge, var forfatteren Arnulf Øverland etter å ha holdt
foredraget «Kristendommen, den
tiende landeplage» i Det Norske
Studentersamfund i 1933.

Årets sommer blir varmere enn normalt i Spania med høye temperaturer
over hele landet. Det er prognosen fra spansk meteorologisk institutt Aemet.

D

et samme ble sagt i fjor,
noe som viste seg å være
riktig. Sommeren 2016
fikk en gjennomsnittstemperatur
på over 24 grader, en av de høyeste målingene i historien. Hvorvidt meteorologene får rett også i
år, gjenstår å se. Sommeren regnes fra 1. juni til 31. august.
Prognosene fra statens meteorologiske institutt i Spania (Agencia
Estatal de Meteorología) er basert

på store mengder data som legges
inn i modeller for prediksjon. I
følge Aemet er det rundt 50 prosents sjanse for at temperaturene
i sommer vil komme over normalen for hele peninsulaen og øygruppen Balearene.
Instituttet hadde en tilsvarende
prognose foran sommeren 2016,
noe som viste seg å være en riktig
analyse. Juni, juli og august i fjor
hadde en gjennomsnittstempera-

tur på 24,2 grader. Det var 1,2
grader over normalen. Sommeren
ble dermed en av de varmeste
som er målt i historien, en statistikk som går tilbake til 1965.
I tillegg til prognosene for temperaturer er det i samme periode
ventet normal nedbør. Det vil si
vanlig veksling mellom høy luftfuktighet, regn og tørke. Sommeren regnes fra 1. juni til 31. august.

Bar El Toro
Calle Vigo 24
Dona Pepa, Quesada
Tel: 602 64 48 39

Live underholdning i Juni
5. & 16. Ricardo fra 18.00
8. & 30. “A girl called Soo” fra 19.00
23. Jonny Fox fra 19.00
25. Andy fra 17.00
Hver Tirsdag fra 17.00
Quiz, “Play your cards right” og
Karaoke med Dell.

Nye eiere fra Norge og Skottland vil ønske alle
velkomne, join in the fun. Live musikk og underholdning. Forskjellige artister hver uke, karaoke, quiz og spill. Privat leie for bursdagsfest
og andre events, spør oss! Alltid morsomt og
vennlig stemning!
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Stor interesse for eiendomsSantander kjøper
investeringer i Spania
Banco Popular for en Euro
Økonomi

Den spanske privatbanken, Santander, overtar
Banco Popular for symbolske en Euro. Dette
har blitt besluttet etter at Den Europeiske
Sentralbanken ECB, varslet at Banco Popular
ville gå konkurs om man ikke handlet nå.

Økt aktivitet, økt optimisme og økte boligpriser fører et en «boom» innen
investeringer i eiendom i Spania. En rekke store aktører innenfor sektoren
i Spania forbereder nå børsnoteringer av sine selskaper.

B

are fem av selskapene har
i dag bokførte verdier på
over seks milliarder euro,
over femti milliarder norske kroner. Det er selskaper som Testa,
AEDAS, Vía Célere, RENTA og
HI Partner som nå gjør de første
steg mot børsnotering.
At selskapene mener investorer
vil være interesserte i å investere
i selskapene og at dagens eiere
vil få en god prising er å se på
som tegn for et langt sunnere
marked for eiendom i Spania enn

kun for få tid tilbake.
Institusjonelle investorer som
fond begynte allerede i 2013 å
investert tungt i Spania. Et marked hvor det lenge har vært gode
muligheter for å gjøre gode kjøp.
Investorene har primært kjøpt
store porteføljer av eiendom.
Næringsbygg og bygårder har
også vært attraktive objekter for
investorer.
Dagens lave avkastning på verdipapirer gjør eiendom svært

interessant som lav risiko-investering med sikker avkastning
over tid.

REKLAME - MEDIA?

Har du erfaring fra reklame og media.
Investere og jobbe i Spania?
For ekspansjon av etablert lønnsomt
prosjekt i internasjonalt marked søkes
partner / investor.
mediaspain2017@gmail.com

S

antander vil be om 7 milliarder Euro fra eksterne
investorer for å re-kapitalisere banken. Banco Popular har
lenge slitt som følge av milliarder i gamle lån gitt til eiendomsprosjekter hvor utbygger ikke
har kunne gjort opp for seg.

rasjonen ikke vil ha noen effekt
på det offentliges ressurser eller
andre banker. Spania unngår
altså at en banks dårlige plasseringer får ringvirkninger for resten av økonomien.

Sentralbanken varslet at Banco
Popular om få dager ikke vil
være i stand til å betale sin egen
gjeld og andre løpende utgifter.

For Spania og EU er sagaen om
Banco Populær en politisk og
økonomisk seier. Skattebetalerne
har ikke tapt på at det siste store
sorte hullet etter den spanske
bank-krisen endelig er løst opp i.

Spanias økonomiministerer Luis
de Guindos er godt fornøyd med
at Santander overtar den konkurstruede banken. Han sier at ope-

Det er bankens 300.000 aksjonærerer som taper sin investering. Og EUs mekanismer for å
redde bankene har fungert.

info@ambifuego.net

966711001
Telf: 966721001

ConstRucciones y Promociones
Et firma å stole på - 35 år i bransjen på Costa Blanca

Prosjektering og bygg
oppussinger og basseng

J. Ivars Bertomen
Tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

601 324 656		

GASS, ELEKTRISK,VED og PELLETSOVNER

albir@spania.no

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

Altea €285.500 Nær yachthavnen Campomanes

200m2 eksklusiv luksusleilighet - 135m2 BOA + 65m2 terasse. Et “stenkast” fra stranden og
havnen i Campomanes i et svært rolig område med kort vei til strand og butikk. Sol hele dagen
hele året utsikt over hele bukten. 3 Sov, 2 bad, basseng. Heis direkte fra garage++

Altea €59.500 Sentralt nære strand og kirkeplassen
Pen leilighet mellom stranden og gamlebyen (Balcon de Altea)
1 sov, amerikansk kjøkken, stue, bad med gulvarme. Praktisk og helt
nyoppusset, selges møblert/utstyrt, perfekt feriebolig / utleieobjekt.

10% rabatt i JUNI
Tlf 966 86 57 53

Mob 658 99 07 19
Avda. Europa 79
Alfaz del Pi (Langs N322)
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6% flere utlendinger kjøpte i Spania
Salget av boliger til utenlandske kjøpere i Spania har økt med over 6 prosent
på ett år. Det viser tall fra det spanske notarrådet for andre halvdel av 2016.

Ø

kningen kommer selv
om britene etter Brexitavstemningen har hatt en
nedgang i etterspørselen på nær 24
prosent. Tidligere beregninger viser at andelen boliger som havnet
på utenlandske hender i fjor utgjorde over 13 prosent av markedet.
I følge de nye beregningene til det
spanske notarrådet Consejo General del Notariado økte salget til
utenlandske statsborgere med 6,4
prosent i fjor. Tallene er fra andre
halvdel av 2016, sammenliknet
med andre halvdel av 2015. Nær
halvparten av kjøpene kom fra utlendinger som ikke tidligere stod
registrert med bolig i Spania (49,2
prosent).
Økningen kommer selv om etterspørselen fra den tradisjonelt
største utenlandske kjøpegruppen
briter gikk ned med hele 23,7 prosent. Den lavere etterspørselen fra
britiske statsborgere regnes som en
konsekvens av usikkerheten knyttet til Storbritannias nei til EU i folkeavstemningen i juni i fjor.

Fremdeles flest briter
Tross nedgangen i etterspørselen
fra britene utgjør de fremdeles den
største kjøpegruppen etter spanjoler. I følge notarrådets tall fra slutten av 2016 var andelen britiske
kjøpere klart høyest (15,5 prosent).
Deretter kom franskmenn (9,3 prosent), tyskere (8,0), italienere (6,5

prosent) og rumenere (6,2 prosent).
Andalucia er den eneste regionen
som ikke hadde en økning i utenlandssalget. Her kan Brexit-effekten med lavere etterspørsel fra
Storbritannia igjen være en innvirkende faktor, i det britene tradisjonelt har vært høyt representert i
syd - spesielt på Solkysten.
Mens salget til utlendinger gikk
ned i Andalucia (-6,9 prosent), ble
det registrert økninger i samtlige
andre regioner med Castilla-La
Mancha på topp (25,0 prosent), etterfulgt av Aragón (25,0 prosent),
Baskerland (16,6 prosent), Castilla
y León (15,1 prosent), Kanariøyene (15,1 prosent), Asturias (13,9
prosent), Catalonia (13,4 prosent),
Madrid (12,4 prosent) og Extremadura (9,4 prosent). I tillegg

kommer Comunidad Valenciana
(6,1 prosent) og Balearene (6,0
prosent).
Ser man derimot på hvilke regioner som hadde den høyeste andelen utenlandske kjøp finner man
Balearene på topp med 42,1 prosent, Kanariøyene med 40,4 prosent, Comunidad Valenciana med
35,7 prosent, Murcia med 27,4
prosent og Andalucia med 19,6
prosent.

Stadig flere
utenlandske kjøpere
Andelen utenlandske kjøpere i
Spania øker. Registrering av kjøp
av eiendom hos Colegio de Registradores for 2016 viste at rekordhøye 13,2 prosent ble gjort
av utenlandske kjøpere. Av disse
hadde hele 43 prosent kjøpt hus på
Costa Blanca.

Tel: 965 873 346
670 369 660
www.fredlanucia.es

C/Torre de Oro
C.C. La Campana, Local 18
03189 Orihuela Costa
Tlf +34 609 619 419 (Bill)

Vi har et stort tilbud av nye villaer syd på Costa
We would like to offer you a range of new villas in the
Blanca,
Calida costa
og Mar
Menor.
southernCosta
costa Blanca,
cálida
and Mar Menor.
Alle
villaer SolD
solgt Will
inkluderer
ena FURniTURe
møbel-pakke
verdt
all VillaS
inclUDe
PacK
UP
To
10,000
eURoS.
opptil 10.000€ fra Danish Design.

Luksus villa i Albir, totalt renovert (2016) med panorama utsikt fra La Nucia til Altea. Rolig
beliggenhet nær alle fasiliteter ink. supermarkeder, butikker og restauranter. Ca 900 meter
til stranden. 3 sov, 2 bad.
Eiendommmen har en lukseriøs gjestebolig med
stue, sov, bad og kjøkken med skyvedører som gir
adang til basseng ut terrasser.
Designet sydvendt hage med privat basseng med
ting som automatisk vanning, pergola, utebelysning, basseng dekke, utendørs dusj/toalett ++

ForFor
more
ringring
Bill Bill
connerty
on 609619419
merinformation,
informasjon,
Connerty
på 609 619 419
email: bill@laperlaestates.com
E-post:
bill@laperlaestates.com
www.laperlaestates.com
www.laperlaestates.com

Alt nytt og klart til innflytting. Prisant. 695.000€
Inmobiliaria Fred La Nucia S.L. Ptda Buena Vista, 4 (Foran Super La Nucia)

Sponsors of Liverpool FC Costa Blanca.

ALBIR | € 579.000

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

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer
Ved siden av Mercadona, i Albir,
Camino Viejo de Altea 41, 03581 ALBIR
Tel: (+34) 966 868 620 I (+34) 695 592 402
mail@solalbir.com | www.solalbir.com

SA-2333: SENTRAL OG SOLRIK VILLA I ALBIR, OPPUSSET, TO BOENHETER,
PRIVAT MED FIN UTSIKT. OPPUSSET I 2009, OG I 2015, FLERE OVERBYGDE TERRASSER, GARAJSE, 5 SOV, 2 KJØK, 3 BAD 2 STUER, PRIVAT BASSENG, AC, SENTRALVARME 213m2 bolig / 600m2 TOMT - GOD INVESTERING / UTLEIEOBJEKT

Hogueras
i Alicante
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20.-24. juni

BLOMSTER OFFER: Under
”La Ofrenda” går kvinner i
opptog frem til helgenbildet
av jomfruen hvor man legger
fra seg sitt ”blomsteroffer”.

I Valencia er høydepunktet «vår-rengjøringen»,
Fallas som feires i mars. I Alicante by er årets
høydepunkt Hogueras, deres egen versjon av Sankt
Hans. Årets fiesta går av stabelen fra 20. til 24. juni.

H

oguera betyr enkelt og
greit bål på spansk og i
slutten av juni feires
denne festen over hele Spania.
Kjent over hele Spania er Hogueras i Alicante hvor dette er
byens viktigste og største festival. Enorme figurer i tre og
pappmasje pryder byens torg og
gater og i Alicantes ”Plaza de
Toros” arrangeres det fortsatt tyrefekting i tilknytning til feiringen som også markerer både
midtsommer, helgenene Johan-

nes døperen og katolikkenes
kamp mot undertrykkelse i England på 1600-tallet.
Tradisjonen med store bål er
størst i de katalansk/valenciansktalende delene av Spania, Catalonia og Valencia-regionen.
Mange katalanske separatister og
nasjonalister regner derfor 24.
juni for sin ”nasjonaldag”.

Ville tenne på parlamentet
Det hevdes også at feiringen med

store bål i Spania er inspirert av
briten Guy Fawkes som ble arrestert i 1605 for sin deltakelse i
et komplott mot myndighetene.
Fawkes var katolikk og var blant
annet med i et forsøk på å tenne
fyr på det engelske parlamentet
som en protest mot forfølging av
religiøse grupper i England hvor
spesielt katolikker ble forfulgt av
det som den gang var et ultraradikalt høyrestyre. Guy Fawkes
er også mannen som har inspirert
boken ”V for Vendetta” som senere ble filmatisert hvor det er

hans ansikt som pryder den nå så
kjente masken. Han har også inspirert hacker gruppen og cyperaktivistene ”Anonymous” som
har stått bak aksjoner mot en
rekke websider.
5. november markerer Britene
”Bonfire night”, ikke helt ulikt
spanjolenes Hogueras, nettopp
til minne om Guy Fawkes.
I Alicante fikk festivalen dagens
form i 1928. Den gang ble sankt
hans feiret over store deler av

Europa med bålbrenning men
Jose María Py synes Alicante
trengte en stor fiesta og han fikk
ideen om å kombinere bål-tradisjonen med den Valencianske
tradisjonen ”Las Fallas” som er
den viktigste fiesta i Valenciaregionens hovedstad, Valencia
by.

La Barraca
Mange av byens innbyggere er
tilknyttet en av de mange ”barracas” hvor man selger rimelig
mat og drikke. Mange får alle

20 % rabat på alle vÅRE danske VISION madrasser
*GJELDER IKKE NEDSATTE VARER

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES
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sine måltid fra en av de mange
bodene festival-uken og inntektene går til å finansiere festivalen
og sosiale måltider som arrangeres året rundt i tilknytning til Hogueras ganske likt de ”penyas”
spanjolene har i tilknytning til
festivaler som for eksempel Moros y Cristianos.

Alicante

Europas beste reisemål for by-strand
Alicante er Europas beste reisemål for kombinasjonen by og
strand. Det er konklusjonen fra en undersøkelse gjennomført
av reiselivsportalen GoEuro.

Las Bellezas del Foc
De fleste spanske festivaler har
sine ”dronninger”. Unge kvinner
og jenter som får ”offisielle”
oppdrag, gjerne i løpet av et helt
år hvor de er med på å øke oppmerksomheten rundt kulturelle
arrangement og er med på offisielle åpninger. De omtales oftest
som ”Las Bellezas” (skjønnhetene) men det er ikke primært
noen skjønnhetskonkurranse
som resulterer i hvem som blir
årets ”Belleza” (18-25 år) eller
”Belleza infantil” (9-11 år). Totalt 86 ”skjønnheter” velges ut av
kommisjonen som organiserer
denne delen av Hogueras og hver
av dem kan ha to eller fire ”æresmedlemmer” i sitt lille ”hoff”.

O

gså to andre spanske byer
havner blant de fire beste
på listen, Palma de Mallorca og Barcelona.

Dronningene kler seg i tradisjonelle brudeklær fra Alicanteområdet (Novia alicantina). Andre jenter kler seg opp som
”labradora”, et mer tradisjonelt
bonde-antrekk mens mennenes
tradisjonelle antrekk heter Zaragüelles. Alle vise de seg frem i
det mange paradene som går
gjennom Alicante i løpet av festival-uken. Det går fire forskjellige parader gjennom byen: Cabalgata
del
Foc,
som
representerer kulten rundt ilden,
barnetoget Coso med blomster
og konfetti, og til slutt en musikkparade.

I motsetning til Valencias Fallas
lages ikke figurene i Alicante av
profesjonelle ”falleros”. Det er
lokale håndverkere og kunstnere
som i Alicante står for de små
ninots og de større Fogueres figurene, stilen er også annerledes
i Alicante. Figurene brennes på
festens tredje dag og tradisjonelt
skal man spise sjokolade, fiken
(bacores), eller coca (en slags
pizza) med tunfisk rundt bålene.

DRONNING: En jente blir valgt
til å bli årets dronning, hun får
med seg et helt hoff som har offentlige oppdrag i løpet av hele
året. For mange er utvelgelsen
det første møte med korrupssjonen. Det er ofte ”Pappas donasjon” til Fiesta-komiteen som
avgjør om datteren blir kåret
dronning eller ikke.

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB

Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Expertos en láminas de protección

„Ekonomiska och effektiva lösningar för alla typer av fönster“

email: info@folix.es • internet: www.folix.es
www.facebook.com/folix.es

Film

Bernd Adler

Vi snakker skandinavisk!

S.L.

Film

SPESIALTILBUD!

3 - 100 mbps fra 15 € per måned

Folix ®
Med

Siden
1994

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax

GUY FAWKES night: Feiringe på Windsor Castle. Etsning fra 1776

Utan

Bare Catania på Sicilia sniker seg
inn mellom de tre spanske byene.
Best er Alicante med sine 330.000
innbyggere. Deretter kommer Catania (Italia), Palma de Mallorca,
Barcelona og kroatiske Split (For
å se hele listen klikk på GoEuro).

Evalueringen er gjort på bakgrunn
av hva slags type strand det er
snakk om (f.eks. stein- eller sandstrand), temperaturen i vannet,
nattlivet i byen, vannsporter og
tilgjengelighet (med kollektivtransport). Alicante får hele 98 av
100 mulige poeng.

Over 100 kanaler fra 29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær

Ninots og Fogueres
Enorme figurer i tre og pappmasje pryder byens torg og gater.
Figurene brennes mot slutten av
festivalen 24. juni men de er ikke
bare dekor og kunst. De representerer samfunnskritikk og er
ofte inspirert av politikk og samfunn, gjerne lokalt. Høsten året
før arrangeres det en konkurranse blant og en kommisjon
velger da ut de som skal få være
med å lage neste års figurer.

Fler bilder på facebook:
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Tel: 96 678 59 23
Tel: 96 062 00 50
Kontor & Showroom:
Calle Apolo 51, local 3
03182 Torrevieja (Alicante)

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

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

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

Tel. 965 887 352

bernd.adler@gmail.com

www.SpaniaPosten.es			
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Torrevieja

Reparerer promenaden
ved La Mata stranden
Torrevieja kommune er omsider i gang med å reparere promenaden ved badestranden La Mata.
Treplanker skiftes ut for å unngå flere fallulykker og
for å bedre fremkommeligheten for brukere med
nedsatt bevegelighet, opplyser kommunen.

Sjansen for å få tyver i huset er større i Torrevieja enn noen annen by på
Costa Blanca. I følge statistikk fra det spanske innenriksdepartementet
ble det i løpet av januar, februar og mars i år begått hele 404 innbrudd i
private hjem, kontorbygninger og andre installasjoner.

D

et betyr 4,4 innbrudd per
dag, 28 prosent flere enn
i første kvartal i fjor.

Torrevieja er med sine ca. 84.000
registrerte innbyggere langt fra
den største kommunen i Alicante-provinsen. Likevel ligger den
populære badebyen øverst på
listen over antall innbrudd i første kvartal.
Til sammenlikning ble det i samme periode gjort 269 innbrudd i
Alicante, en by med fire ganger
så mange innbyggere. Politiets
fagforening Asociación Unificada de la Guardia Civil begrun-

ner den dystre statistikken med
manglende ressurser. I tillegg
gjør bebyggelsen, med mange og
store urbanisasjoner spredt utover kommunens areal, at oppsynet med gater og hus er krevende.
Tallene er fra det spanske innenriksdepartementet (Ministerio
del Interior) og landets statistikkbyrå Instituto Nacional de
Estadística (INE), presentert i
Alicante-avisen Información.

Flere årsaker
Deler av Torrevieja har urbanisasjoner som i stor grad består av

ferieboliger som står tomme
store deler av året. Høyt gjennomtrekk av besøkende turister.
Tyver vet at turister reiser med
kontanter, mobiltelefoner, nettbrett, kamera og annet ”attraktivt” utstyr. Turister kan ofte
slurve med å lukke dører når
man drar ut en kort tur og dermed er tyvene på plass.
Torrevieja er en av Spanias fattigste kommuner med lite lokalt
næringsliv i forhold til innbyggertallet. Inntektene er lave i
Torrevieja.

U

tbedringene av promenaden ved La Mata startet
torsdag 25. mai. Torrevieja kommune har satt seg som
mål å skifte ut samtlige løse
planker.
I første omgang er det imidlertid
strekningen som ligger på høyde

med gaten Virgen del Carmen og
Avenida de los Españoles som
prioriteres.
Innbyggere i Torrevieja har lenge
klagd på at gangveien har vært i
dårlig stand. Det er også rapportert om en rekke fallulykker som
følge av gamle og løse planker.

Velkommen innom oss i Quesada!

Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfortable omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en
inspirert og levende meny som endres stadig. Kom og nyt vår deilige, tradisjonelle søndagslunsj eller velg fra noen av Laurel’s andre favoritter.
Live musikk netter i Juni:
10. & 23. Juni : IT TAKES TWO
17. ANDY WINWOOD * 24. Juni : BEE RUMBLE
Kveldens meny 16€ p.p. eller A La Carte

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

kjeveortopedi

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

(+34) 966 705 083

Gjør din SØNDAG til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny.
Treretters, 13.50€, vin inkludert.
Kjøkkenet er åpent fra kl 13.00 til 20.00 | A la carte også tilgjengelig.

aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

www.smiledental.es
C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurels.es
Kjøkkenet er åpent:
Tir-Lør 18.00-22.00
Søndag: 13.00-20.00
Mandager stengt

Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurels.es
Laurel´s, Quesada
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Torrevieja

Torrevieja

Torrevieja blir
«homo-vennlig»

Torrevieja-bydel skal
få slippe kloakkstank

Saltbyen skal for første gang i
år markere «gay-pride» dagen.
Torrevieja inkluderer også
byens tilbud for homofile i
Valencia-regionens homseguide. Byen ønsker å tiltrekke
seg flere lesbiske, homofile,
bi-seksuelle og transeksuelle
(LGBT) i følge en pressemelding fra kommunen.
Rundt 30.000 innbyggere syd i Torrevieja skal snart få slippe

kloakklukten som har plaget bydelen i årevis. Lukten har
kommet fra et rensenalegg med åpne bassenger som nå skal
dekkes til med lokk. Arbeidet starter omgående og skal være
ferdig i løpet av august i følge kommunen.

B

yråd for turisme, Fanny
Serrano, sier man ser positivt på å slik kunne få
flere bein å stå på med tanke på
det tilbud man har for turister i
byen. Byråden har henvendt seg
til byens næringsdrivende. Serrano har bedt de som ønsker å bli
inkludert i Torreviejas guide over
«home-vennlige» om å melde
seg.
4. November holdes seg en
LGBT messe ved IFA-senteret
ved Alicante flyplass. Torrevieja
vil stille ut der og promotere byens tilbud til denne gruppen der.
Homofile som par bruker generelt mer penger pr døgn på ferie
enn mange andre grupper.

Torrevieja
er ditt hjem,
Quirónsalud
er din helse

T

orrevieja kommune investerer rundt 234.000 euro
for å bli kvitt luktproblemet som i mange år har påvirket
et større område syd i byen der
renseanlegget Estación de Aguas
Residuales (EDAR) ligger.
Et ferdiglaget lokk skal nå monteres over anleggets åpne bassenger for avløpsvann. Ordfører
José Manuel Dolón (Los Verdes)
anslår at ca. 30.000 innbyggere
har vært plaget av lukten i området ved San Roque, Avenida de
Pinoso, urbanisasjonene La Veleta, Mar Azul, los Balcones,
Playa Verde, Lo Ferrís, Lago
Jardín og sykehuset Hospital de
Torrevieja.
I tillegg til disse utbedringene
har man nylig endret praksisen

for frakt av fast avfall fra anlegget. Avfallet som skilles fra kloakken har også skapt lukt på turen
gjennom
byen
til
forbrenningsovnene ved sementfabrikken i San Vicente del Raspeig. Dette avfallet fraktes nå i
hermetiserte lastebiler som hindrer lukten fra å slippe ut.
I følge ordfører Dolón er renseanlegget EDAR det eneste i sitt
slag i hele Valencia-regionen
som har hatt en åpen løsning på
bassengene. Anlegget er svært
moderne, men da de siste investeringene ble gjort i 2007 var et
lokk av typen som nå monteres
ikke tatt med i budsjettet. Arbeidet ved anlegget starter omgående og skal dersom alt går etter
planene være ferdig til den 15.
august.

Følg deg som hjemme

Akkut tjeneste
24t/7 dager i uke
(+34) 966 925 779
• Avtale med de største nasjonale og internasjonale
selskapene
• Egen ambulansetjeneste
• Trafikk enhet
• Dagtid pediatrisk akuttavdeling (unikt i området)
• Alle medisinske spesialiteter

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

quironsalud.es

13

t og
Størs

best

ske
inavi
d
n
a
på sk atvarer i
m
!
vieja
Torre

Velko
mm
innom en
!

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15

www.scandigo.es

Torreviejas koseligste terrasse

Calle Marcelina 44,
Nueva Torrevieja

965 70 85 85

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225

Vi tar hånd om alle dine

forsikringsbehov
For en vennlig og

Planer om å kjøpe?

pålitelig service kontakt:

Planer om å selge?

www.granalacantinsurances.com

Vi formidler et stort utvalg av nyproduserte brukte og luksus-boliger.

Vi har stor pågang av kunder ta gjerne
kontakt for en uforpliktende prat.

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014
gry@kolstadproperty.com

Avd. Cortes Valencianas 29

Like ved Ford i Torrevieja

www.kolstadproperty.com

* 966 390 830

Bolig
i Spania
NY BOLIGAVIS: Nyheter, analyser
og guider. Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail helt gratis.

www.BoligiSpania.no

Fiesta i Altea
www.SpaniaPosten.es			
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REISNING PÅ KIRKEPLASSEN:
Treets endelikt er like utefor kirken
hvor det plasseres for sommeren.

Juni betyr fiesta i Altea, bydelen Bellaguarda har sin feiring. Cap
Blanc, som grenser inn til Albir har en av de største feiringene med stor
konsert 16. og 17. juni. San Juan eller Sankt Hans feires med tilhørende
treplanting og fiestaen løper fra 22. til 25. juni.

«Planta de L’Arbret» - Kirkeplassen får sitt tre
JOHANNES DØPEREN: Alle spanske fiestas har et religiøst utgantspunkt / alibi. L’Arbret skal være knyttet til Johannes døperen i likhet med vår Sankt Hans. Muligens derfor
skal man være kledd i filler og få vann kastet over seg.
VIN ELLER VANN: Fra terraser, vinduer og balkonger
kastes det vin eller vann til deltakerne.

M

arkeringen er en viktig
del av Sankthans feiringen i Altea og plantingen av treet markerer at sommersesongen har begynt.
Det hele begynner normalt med
Algar elven hvor man skal kappe
et tre som senere skal opp til
gamlebyen. Tradisjonen har
desverre tømt Algar området for

de store treene og ingen i Altea
tenkte på at det kunne være lurt
å plante nye trær.
Så nå får man trær levert med
lastebil fra landsbyer lengre opp
i fjellene. Lokale helter og innvandrere begynner så turen inn
mot sentrum akkompanjert av
musikk.

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes
GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI
LASERBEHANDLINGER - ALT INNEN ØYEKIRURGI

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

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

SPESIALIST I IMPLANTATER GRATIS KONSULTASJON
NORSK PERSONELL OG ÅRLIG SJEKK
TEL.

Stopp for påfyll av vin er mange
og ofte, så det hele tar flere timer. Når man til slutt har kommet seg opp til kirkeplassen forankres treet midt på kirkeplassen
hvor det blir stående hele sommeren. Har kan menn vise sin
”manndom” med å klatre opp i
stammen, en tradisjon som har
før til en del ulykker opp igjennom årene av dem noen dødelige. Men slikt forhindrer ikke en
god fiesta i Spania.
Dra innom turistkontoret for detaljert program for årets ”Treplanting”.

Tannlegen for nordmenn

GODKJENT AV HELFO

«Spain is different»
Det skal stoppes ofte på veien så
deltakerne kan få tatt seg en god
slurk vin. Tradisjonen er at man
kaster vin eller vann fra balkongene. Etterhvert som promillenivået øker riner deltakerne, som i
hovedsak er unge menn, av seg
skjortene helt eller delvis. Dise
henges på treet som pynt, ikke
helt ulikt fargerik dekor på et
juletre.

96 587 08 68
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San Antonio – Ungdommens festival
SANT ANTONI 2017: På folkemunne i Altea kaller man Sant
Antonio for ”De singles festival”.
Her treffer altså de lokale sine
maker for fremtiden.

Breast Augmentation

BRYST-FORSTØRRELSE

FRA €4.200 4.200€

rom
Alle teknikker Futføres

Inngrep med lokal bedøvelse og anestesi

Direkte kontakt med kirurg
Ikke behov for drenering

O

pprinnelig en fiesta for
bydelen Cap Blanc, mellom Altea og Albir, har
dette utviklet seg til en den viktigste feista for undom i Altea
med interesse for populær musikk. Over to dager forvandles en
støvete grusplass mellom industriområdet langs N322 og stranden til en egen musikk festival.

FØRSTE KONSULTASJON ER GRATIS

Tel: (+34) 966 864 934
Tel: (+34) 664 21 27 21

ROYAL AESTHETIC CLINIC
C/ JOAQUIN RODRIGO, 3
03581 ALBIR
Info@royalaesthetic.com
www.royalaesthetic.com

Konsertene går av stabelen 16 og
17 juni fra klokken 23.00. Det er
fire band og dj’s som opptrer
hver av dagene.

EYEDOCTOR

C ONo
S need
T A
B
of L A N C A

hospitalization
DIN ENGELSKTALENDE
ØYELEGE PÅ COSTA BLANCA
Dr. Justyna
Oftalmolog
QuickKoszel,
recovery

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

Tel. 966 866 600 Mob. 682 790 964

www.eyedoctorcostablanca.com | C/ Mozart 15, ALBIR (ved siden av Notar)

Personalized
attention 24h

Reduces up to 4kg
TANNKLINIKK

To drukninger
i Villajoyosa
En 69 år gammel mann
fra Madrid døde søndag 4.
juni ved stranden i sentrum
av Villajoyosa etter at
livreddende førstehjelp ikke
førte frem.

M

annen skal ha fått et illebefinnende mens han
badet og måtte hentes
ut av vannet av badevaktene på
stedet.
Dødsfallet er det andre på en uke
i Villajoyosa etter at en mann på
29 år fra Alcoy druknet ved
Playa Paraíso søndag 29. mai. Til
og med mars i år hadde 80 personer omkommet i drukningsulykker i Spania. Statistikk viser
at den mest utsatte gruppen er
menn over 65 år.

Tel: 965 870No
620scars,
Mob: No
678 pain
989 836
www.clinicadentalbellohorizonte.com

1.450€
area

FIRST VISIT FREE

Radio frequency

T. 00 34 664 21 27 21

Avda. De La Carretera No50%
34 LA NUCIA Alicante

DISCOUNT

LPG

Microdermabrasion
Www.royalaesthetic.com
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Badeparkene
i Benidorm
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Aqualandia Aqua Natura

A

qualandia i Benidorm er
verdt et besøk når det er
skikkelig varmt. Vannparken Aqualandia ligger vegg i- vegg med sjødyrparken Mundomar mellom Albir og
Benidorm.

I Aqualandia finner du en rekke
ulike vannaktiviteter, alt fra det
mest spektakulære som Kamizake, til mer moderate aktiviteter
som passer for de aller yngste.
En dag i Aqualandia på den varmeste tiden av året er behagelig
både for liten og stor. De hete
sommermånedene er naturlig
nok høysesong, og det er greit å
være forberedt på lange køer. Det
finnes imidlertid områder med

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

A

qua Natura åpnet dørene
i 2007, som et tilskudd
til Terra Natura. Dyreparken fikk dermed sitt eget
store badeland, med sklier, bølgebasseng og masse masse mer.
Så Agua Natura er den største
og nyeste i Benidorm området.

mindre bassenger med fontener
og leker for de minste barna.
Et par ganger om dagen er det
show hos sjøløvene. Mot betaling kan man være med å ”trene” sjøløvene før showet. Ellers
er det nok annet å ta seg til i
Aqua Natura.

Åpningstider:
10.00 - 19.00 alle dager.

Det finnes sklier for barn i alle
aldre her.

Priser:
En rekke kombinasjonspriser.
Billetter kan bestilles på nett. fra
21€ for en ettermiddag. Heldagspass for en familie på fire koster
109€

Aqua Natura passer godt som
en del av en full dag i dyreparken Terra Natura. Badeparken
har mye å by på både for store
og små. Spennende vannsklier,
stort bølgebasseng og en rekke

I et eget basseng svømmer småfisk og hai side om side. Ønsker
man å snorkle blant haiene, finnes det muligheter også for det.

Aqualandia er det beste alternativet for de minste barna. For
familier med større barn anbefaler vi Aqua Natura. Dyreparken
Mundomar er også best for de
minste barna sammenliknet med
Terra Natura.

Åpningstider:
Juli, august og første uken i september, åpent fra 10.00 til 20.00.
Fra den andre uken i september:

Hverdagene åpent til klokken
19.00 til slutten av Juni, helger
samt juli og august åpent til
20.00

Priser:
Heldagspass 24€ for barn og
30€ for voksne. Grupperabatter
for familier m.m. og for 12.5€
får man også adgang til dyreparken Terra Natura.
Se www.terranatura.com for detaljer.
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632 068 386

865 670 482
C. Ruperto Chapi

ir

Avenida Alb

Lammeskulder · Koteletter · Svinemedaljong · Entrecot · Biff · Cordon Bleu · Goulash
Calle Ruperto Chapi 12, Local - 9
Playa del Albir Åpent: 11-23.00

monasrestaurante@gmail.com
Mona’s Restaurante

Du finner oss i samme gate som Notaren og SpaniaPosten.

Casa Dracula endrer nå navn til AMY’s restaurante!

AMY’s

Den samme gode
maten og Amalie
som alle kjenner er
fortsatt eieren.

restaurante

Fra 26. May: BBQ på terrassen hver Fredag og Lørdag 18-21.00
Camino Viejo de Altea 39, 03581 Albir Tlf: 865 880 917
en annerledes
tysk restaurant!

Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00
Søn: Stengt

Hver lørdag ny spesialmeny f.eks. rullader, svinestek, sauerbraten- ELLER nyt våre ulike schnitzler
her finner du Costa Blancas største cordon bleu
ÅPENT FOR SpeSIELLE FEIRINGER OG SELSKAP
Tel: 672 908 833 Camí del mar 16, alfaz del pí

www.el-perro-loco.npage.de

El
Viejo
Almacen
25år som referanse for gastronomi i Albir

Tapas, Kjøtt, Fisk og “Dagens Meny”
Avda del Albir 15 Tlf: 966 866 318
Lunch fra 13.00 og middag 19.00,
tet
esiali
p
s
r
å
Mandager stengt Prøv v
am

Plaza Mexico Albir

L

Paseo de las Estrellas, 15
Playa del Albir

Åpen 7 dager i uken
Telefon: 966 867 448
Reservasjoner: reservas@ritz-albir.com
Web: ritz-albir.com

Torrevieja

Tørreste mai siden 1995

Årets femte måned har vært den tørreste på over tjue år i
Torrevieja. I følge væropplysningen Proyecto Mastral falt
det ikke en eneste regndråpe i hele mai, noe man ikke har
opplevd siden 1995.

O

gså april utmerket seg
med lite nedbør, kun med
én regnskyll i starten av
måneden.
Den regnfattige perioden i april
og mai er utenom det vanlige for
Torrevieja. Normalt kommer det
nedbør i vårmånedene, som den
første regnperioden etter høsten.
Opp gjennom historien skal det
kun være et fåtall år uten regn i
mai, 1943, 1958, 1964, 1973,

Mexicansk
Restaurant
i Albir

1974, 1995 og 2017.
Etter en hel måned uten nedbør
kom imidlertid regnet. Det skjedde torsdag 1. juni.
Temperaturen har derimot vært
som før syd på Costa Blanca,
med en gjennomsnittstemperatur
i mai på noe over 19 grader.
Proyecto Mastral minner om at
sommeren står for døren. Det betyr mer sol og økte temperaturer.

Calle Juan Sebastian Bach 19
03581 Albir - Tlf: 865 675 938
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Naturhistorisk Salt- og sjøfartsmuseum
i Torrevieja M
Torreviejas beste tips på museumsfronten er kanskje Museo del Mar y de la Sal i calle Patricio
Perez 10. Der får du en fin innføring i byens stolte tradisjoner for sjøfart og saltproduksjon.

useet ble grunnlagt i
1995 for å bevare Torreviejas historie, og
har som formål å dokumentere
den avgjørende innflytelsen havet og saltproduksjonen har hatt
på byens utvikling og befolkning.

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

Torrevieja fikk for få år siden sitt eget naturhistoriske museum
i Av. de la Estacion 5. Det er ikke helt tilfeldig at museet i
sjøfartsbyen i hovedsak byr på nærkontakt med historiske og
Saltproduksjonen
nålevende arter fra både Middelhavet og andre hav.

I

april 2010 åpnet det naturhistoriske museet i Torrevieja.
Nesten 14.000 mennesker
besøkte museet i sitt første leveår. Samlingen av havets mangfoldige vesener er framkommet
gjennom donasjoner fra private
personer i og utenfor Spania.
Blant annet har et nederlandsk
ektepar bidratt med 300 arter av
marine bløtdyr, hovedsakelig
snegler, og rundt 20 koraller. Alt
dette er samlet utenfor øya Zanzibar i Tanzania på begynnelsen
av 1970-tallet. Charlotte og Elbertus Fiega overdro samlingen
til Torrevieja kommune i 2005.
Det har pågått arbeid i flere år
med å finne egnet sted til samlingene.

Enorm variasjon
Museet ble etablert i den gamle
jernbanestasjonen i Torrevieja.
Det er ikke stort, men har fått
plass til en enorm variasjon av
store og små representanter for
det mangfoldige og gåtefulle livet i havet. Utstillingen består av
pattedyr, fugler med egg fra området rundt Torrevieja, amfibier,
virvelløse dyr og ulike bløtdyr.
Delfiner som ikke er uvanlige
utenfor kysten av Costa Blanca
er godt representert. Skjellettet
og gjenskapningen av den mer
uvanlige stripete delfinen Stenella coeruleoalba er nylig kommet på plass i museet. Et møysommelig arbeid har gjort dette
mulig etter at delfinen strandet i
Punta Margalla i Torrevieja 28.
januar i 2010. Den veide 93 kilo
og var 168 centimeter lang.

I 1491 begynte saltproduksjonen
i La Mata området, og i 1795 ble
det gitt ordre om å forberede
saltutvinning i Torrevieja. Etter
at infrastrukturen sto klar i 1802,
fulgte en periode med eksplosiv
utvikling også for sjøfarten, da
særlig i form av shipping. Torreviejas saltproduksjon er i dag
unik i verdenssammenheng. Siden begynnelsen av det 19. århundre har tradisjonene gått i arv
fra generasjon til generasjon.
Prosessen er i praksis den samme
I museet finner vi en egen avde- i dag, som den var for 200 år siling med modellskip og gjen- den.
skapning av saltproduksjonen
samt gamle fiskeredskaper. Alt i Myndighetene i Torrevieja legalt smakfullt stilt ut. Installasjo- ger stor vekt på at denne tradisjonene har plakater med forkla- nen ikke skal gå tapt. Hvert år
rende tekst på både spansk og arrangeres kurser for elever ved
Inmaculada skolen, her underviengelsk.
ser en gruppe ildsjeler i produkMuseet er unikt og til stor glede sjonsmetoder og saltutvinninfor lokalbefolkningen og turister. gens historie. Kursene avsluttes
Museet er spesielt godt tilrette- ved at hver enkelt elev deltar i
lagt for skoleklasser som skal byggingen av en ”saltbåt”.
lære om det spennende livet i
Sjøfarten
havet.
Med saltproduksjonen fulgte sjøÅpent tirsdag, torsdag og lørdag farten, og ikke minst båtbyggingen, verftene poppet opp i Tor10-14.00. Gratis inngang.
reviejas
blomstrende
havneområde. Salteksporten
medførte en boom for områdets
båtbyggere, som igjen ga liv til
seilmakerindustrien, som for alvor skjøt fart fra slutten av det
19. århundre.

Svært begeistret
I 2011 besøkte grunnleggeren av
det store naturhistoriske museet
i Baskerland, Hontza-NZM, professor Enrike Huerta, besøkt museet i Torrevieja. Han ble svært
begeistret, og donerte en samling
skalldyr til utstillingen. Huerta
har vært en ivrig samler siden
1964, og vet absolutt hva han
snakker om når det kommer til
havets levende vesener.

På Museo del Mar y de la Sal finner du en rekke historiske gjenstander fra både båtbyggerindustrien og seilmakerindustrien.
Dessuten er byens, drøyt 200 år
gamle, fiskeritradisjoner rikelig
representert.

En liten del av museet er tilegnet
den spanske marinen. Blant de
nyeste tiskuddene finner man ”S61 Delfin” og ”Albatross III”.
Førstnevnte er en gammel militær ubåt, mens ”Albatross
III” tidligere har patruljert middelhavskysten for det spanske
tollvesenet.
Begge båtene kan beskues, både
innvendig og utvendig, nede på
havna i Torrevieja, nærmere bestemt på Museo Flotante, som er

en del av Museo del Mar y de la
Sal.
Åpent hverdager og lørdag 1014.00 og 17-21.00, søndager kun
dagtid.

3€

*

RABAT
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S
JA.AQUOPOLIS.E

WWW.TORR

BATT MED
OCH FÅ DIN RA
DENNA KOD*

SPANIA16RAA3

UPPFRIS KANDE NÖJE
*Villkor för köp i entren 3€ rabatt :

3€ avdrag per person i entren vid visning av denna kupong, max 5
personer. Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller
rabatter. Gäller fram till 07/09/2017

*Villkor för online köp 3€ rabatt:

Kod på 12 siffror på www.torrevieja.aquopolis.es som löses in vid
entren. Gäller för ett köp. 3€ rabatt per person, max 5 personer.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller
fram till 07/09/2017. Begränsat erbjudande, gäller de första 5.000
entrebiljetterna.

KOM TILLBAKE
for

9

€**

Avda. Delfina Viudes, s/n. 03183 Torrevieja. Alicante
Tel: 902 345 008// GPS: W 0,67936 N 37,99396
www.torrevieja.aquopolis.es
** Kjøp din entrebillett for 9€. Vis den ved inngangen etter förste besøket så gjelder den en dag til, for de neste 7 dagene.
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Badeparkene
i Torrevieja
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Aquapolis
Blir du lei av strand, sand og saltvann, kan en
badepark være et godt alternativ. I Torreviejaområdet
har du tre muligheter i umiddelbar nærhet. Mye
moro venter deg i Aquapolis, Aqua-Park Rojales og
Flamingo Aqua Park.
Aquopolis
Den største blant badeparkene i
Torrevieja er Aquopolis på nordsiden av sentrum, like i nærheten av kjøpesentrene Habaneras
og Carrefour. Anlegget inneholder et stort utvalg av sklier for
store og små, og bassenger i
forskjellige dybder og fasonger,
inkludert et bølgebasseng.

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

Åpningstider:
Sjekk parkens hjemmeside for
åpningstider og billettpriser.
Rabatt ved bestilling på nett.

Flamingo
Aqua
Park
Aqua-Park Rojales

De aller fleste vil finne noe som

E

t godt alternativ til populære Aquapolis, kan være
den over 20 år gamle badeparken, Aqua-Park Rojales, i
Ciudad Quesada. Her finnes flere forskjellige sklier, tre barnebassenger, samt et stort hovedbasseng. På serveringsfronten
kan man velge mellom en restaurant med standardmeny, og
en kiosk som serverer is, brus,
øl og andre småting.
Det er en stor plen med gratis
solsenger inne på området, her
kan de voksne slappe av mens
barna leker. Aqua-Park Rojales
egner seg utmerket for familieutflukter, og er definitivt verdt

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

et besøk. Særlig hvis du er blant
dem som syntes Aqualandia blir
litt for stressende i lengden.

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

Gruppepriser tilgjengelig,
min. 20 personer.

Ytterligere opplysninger, sjekk:
www.aquopolis.es

Priser: Barn under 3 år Gratis
Barn opptil 12 år og de som er
eldre enn 65 år 12,00 euro
Voksne
14,00 euro
Mer info på:
www.aquaparkrojales.es

I

La Siesta urbanisasjonen,
like i nærheten av den norske sjømannskirken, finner
vi den siste av Torreviejas badeparker.
Flamingo Aqua Park, som er
den minste av de tre, er liten og
oversiktelig. Her finnes to sklier
og et stort basseng med forskjellige dybder, utlån av solsenger
(gratis), og et par steder som
serverer mat og drikke.
Flamingo Aqua Park er, i likhet
med de to andre badeparkene, et
sted for familien, kanskje helst
de med små barn.

Åpningstider:
Hver dag 11.00 - 18.00.
Priser:
Barn under 4 år gratis
Barn 4-12 år
11 euro
Voksne
13 euro
Senior
11 euro
For mer info, sjekk:
www.aquaparkflamingo.com
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Terra Natura
Terra natura er ikke som alle andre dyreparker. Den er eksotisk og annerledes,
og tilbyr en drømmereise gjennom dyrenes univers. Stedet gir en følelse av
at ”hele verden” er samlet på noen hektar rett utenfor Benidorm.

I

Terra Natura lever over
1.500 dyr fordelt på 200 arter i tilnærmet naturlige omgivelser omgitt av rundt 2.500
blomster og trær. 50 av dyreartene er utrydningstruede. Gjør
deg klar for en drømmereise
hvor alle verdensdeler er representert.
I Europas mest moderne dyrepark, begynner det hele 225 millioner år tilbake i tiden. Der blir
du hilst velkommen av kjempeinsekter i tidsalderen som kalles Pangea. Derfra blir du tatt
videre gjennom en hel verden
av dyr, show, utstillinger og aktiviteter.
Terra Natura er noe mer enn bare
en dyrepark, det er en opplevelsespark, hvor alt er gjennomført
til det fullkomne. Opplevelsene
står i kø, og det er ikke mulig å
få med seg alt i detalj på en dag.
Så velg deg ut en del av de tingene du syntes ser mest interessante ut.
Enten det er tropisk urskog,
vulkaner, indiske elefanter eller mayaindianere du er ute etter, finner du noe i Terra Natura.
Når det gjelder dyr, kan parken
friste med det aller meste. Her

er slanger og krypdyr, tigre, elefanter, neshorn, bøfler, krokodiller og pantere i skjønn forening,
for ikke å snakke om fugler og
apekatter i alle varianter, og
giftige frosker, edderkopper og
skorpioner.
Av mer kulturelle innslag kan vi
for eksempel nevne oppvisninger i noen av mayaenes hellige
ritualer, en kopi av det røde fortet i Rajastan, sarikledde danserinner, greske tempelruiner og
en autentisk kopi av en gresk
landsby.

Grupperabatter

Åpningstider
Juli, august og første uken i september, åpent fra 10.00 til 20.00.
Fra den andre uken i september: Hverdagene åpent fra 10.00
til kl.18.00, i helgene åpent til
kl.19.00.
Se nettside for nærmere detaljer
www.terranatura.com
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Vi har fokus på å gi DITT barn en
trygg hverdag. Det skaper trivsel,
glede, lek, læring og vennskap!!
• 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

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!!

Det er heller ikke noe å si på
infrastrukturen i Terra Natura.
Før du begynner drømmereisen
får du velge om du vil legge
eventuelle løse eiendeler i oppbevaringsbokser, eller om du vil
ha de med deg rundt i praktiske
trillevogner.
Hjelpsomme vakter er hele tiden
på plass for å veilede deg hvis
du går feil, eller lurer på noe.
Toaletter og serveringssteder er
det nok av, de fleste er ”innbakt”
i kulissene. Eksempelvis en kiosk i en gammel buss, en liten
restaurant på en indisk markedsplass, eller et moderne toalett i
en gammel gresk tempelruin.
Skulle du mot formodning bli
lei under drømmereisen, finnes
det alltids andre muligheter.
Hvis det frister med avveksling,
kan du ta turen til Terra Naturas
egen badepark ”Aqua Natura”,
som ligger like ved.

Priser
0-3 år: gratis
Barn: 18 euro for kombinasjonsbillett
Voksen: 18 euro for kombinasjonsbillett.

NÆRKONTAKT: Terra Natura byr
på mindre gitter, gjerder og mere
nærkontakt med dyrene enn de
fleste andre parker. Man kan vandre fritt mellom rådyr, gjeiter og
mange andre dyr.

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

Costa Blanca Barnehage

www.costablancabarnehage.com
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Mundomar
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Taller Botella
Utstilling, C/ La Mar, 193
Tlf 965 84 45 26
botella@fordservicios.com

Service verksted, Pda. Carbonera, 9
Tlf 965 84 11 19
botella2@fordservicios.com

Barnevennligeshowmedhumorogspenst,erhovedtrekkplastrene
i den maritime dyreparken Mundomar. Denne lille dyreparken
befinner seg i fjellsiden under Sierra Helada få minutters kjøring
fra Albir, bare et steinkast fra badelandet Aqualandia.

G

jennom godt innarbeidede show presenteres
dyrene på en spektakulær måte. Alt foregår med en imponerende presisjon. En grønn
og rød papegøye åpner dagen,
først tar den seg en tur på sparkesykkel, før den tar noen runder
på spesiallagede rulleskøyter.

Regnemester
Til slutt står addering og multiplikasjon på programmet, papegøyen viser seg snart å være regnemester også. Går du videre,
mellom en mørk og ”skummel”
gang voktet av pirater og flaggermus, kommer du til sjøløvenes verden, også her holdes et
imponerende show. Sjøløvene
samler søppel i bassenget og
klapper begeistret.
Så deler de ut fiskeluktende
smellkyss, før de demonstrerer at
de også behersker munn til munn
metoden. Til slutt kan publikum
la seg avbilde med den oppmerksomhetssøkende ”livredderen”.

I det store amfiet øverst oppe i
åsen holder delfinene til. Synkronsvømming får en ny betydning når verdenshavenes fremste
akrobater setter i gang. De er
Mundomars største publikumsfavoritter, og det er åpenbart at
de nyter sin stjernestatus.

barnas favoritt
Delfinshowet er barnas favoritt,
og er alene en god grunn til å ta
turen til den maritime drømmeverdenen i Benidorm.
Ellers er Mundomar et sted du
godt kan besøke flere ganger.
Størrelsen på anlegget er sånn
akkurat passe. Du kan fint rekke
gjennom på 2-3 timer, og du kan
fint bruke en hel dag.

Åpningstider:
10.00 - 19.00
For flere detaljer:
www.mundomar.es

Månedens bruktbil
Ford Kuga 4x4, Aut.
140HK Diesel, 71.100km

18.950 €
09 AUDI A3: 1.8 160C.V. CABRIO, PLATA. 17.900€
06 CHRYSLER VOYAGER 2.5D 143CV. NEGRO. 7900
12 CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.6D. 14.500€
15 FIAT 500S 1.2 69C.V. 9.850€
10 FIAT DOBLO 1.3D 75C.V. 6.400€
14 FIAT PANDA 1.2 69C.V. 7.500€
15 FORD C-MAX 1.5D 120C.V. 17.500€
14 FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V. 13.500€
12 FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V. 13.500€
12 FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V. 12.500€
11 FORD TRANSIT CONNECT 1.8TD 10.500€
07 FORD CONNECT VAN 1.8TD 4.950€
06 FORD FIESTA 1.4 AUT.80C.V. 7.250€
06 FORD FIESTA 1.4TDCI 68C.V. 4.900€
15 FORD FOCUS 1.5TDCI 120C.V. 19.000€
15 FORD FOCUS 1.5TDCI WAGON 120. 24.100€
08 FORD FOCUS 1.6 100C.V. 7.250€
11 FORD FOCUS 1.6 AUT.100C.V. 9.950€
07 FORD FOCUS 1.6 AUT.100C.V. 7.800€
14 FORD FOCUS 1.6 AUT.125C.V. 12.900€
08 FORD FOCUS 1.6TDCI 109 WAGON 7.500€
08 FORD FOCUS 1.6TDCI 109C.V. 8.500€
10 FORD FOCUS 1.6TDCI 109 WAGON 8.500€
12 FORD FOCUS 1.6TDCI 115C.V. 12.100€
11 FORD FOCUS 1.6TDCI 95 WAGON 9.950€
07 FORD FOCUS 1.6TDCI AUT.109C.V. 8.950€
10 FORD FOCUS 2.0TDCI AUT.WAGON 10.500€
10 FORD FUSION 1.6TDCI 90C.V. 7.500€
10 FORD KA 1.2 69C.V. 5.900€
10 FORD KA 1.2 69C.V. 6.250€
03 FORD SPORT KA 1.6 95C.V. 3.775€
09 FORD KUGA 2.0TDCI 136C.V. 13.500€
13 FORD KUGA 2.0TDCI 140C.V. 16.950€
12 FORD KUGA 2.0TDCI AUT. 140C.V. 19.500€
10 FORD KUGA 2.0TDCI AUT. 140 4X4 19.500€
15 FORD KUGA 2.0TDCI AUT.150 4X4 28.700€
12 FORD MONDEO 1.6TDCI WAGON 14.480€
05 FORD STREET KA 1.6 CABRIO 95CV 3.650€
15 FORD TRANSIT 2.0TD 125C.V. 17.950€
04 HYUNDAI SANTA FE 2.4 145C.V. 4.900€
11 OPEL MERIVA 1.7CDTI 110C.V. 9.995€
14 PEUGEOT 208 1.4D 68C.V. 9.950€
12 PEUGEOT 3008 1.6D AUT.112C.V. 15.500€
12 RENAULT CLIO 1.5D 75C.V. 8.500€
08 SUZUKI SX4 1.9D 120C.V. 7.900€

Verksted

Alt for din bil. ITV kontroll, årlig service, dekk-skifte, aircondition kontroll / service, oppretting og lakkering, forsikring. FORNUFTIGE PRISER.

Bruktbil

Våre bruktbiler har 12 måneders garanti. Omregistrering er inkludert
i prisen. Bilen kontrolleres teknisk
før overlevering. TRYGT KJØP!

Se vår webside for detaljer
om våre bruktbiler.
www.fordaltea.com

Nybil
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Unngå sola midt på dagen: Bare
«turister» går på stranda midt på dagen når
sola steiker mest. Det eneste du oppnår er
å bli raskt solbrent og dehydrert. Vil du
være fin og brun og ikke bare flassete etter
ferien? Ta solingen rolig dra på stranda på
ettermiddagen ikke midt i heten på dagen
når sola steiker mest.

Tips for trivsel i heten
Varmen og sola i Spania kan være en plage uten enkelte forhåndsregler

Å

være svett, klam, solbrent eller dehydrert er
ingen god oppskrift på et
hyggelig opphold i Spania. Om
man er lite vant med en slik hete
er det noen enkle forhåndsregler
og tips man kan ta med seg for å
få et langt behageligere opphold
i Spania og nyte varmen.

1) Unngå sola midt på
dagen
Bare «turister» går på stranda
midt på dagen når sola steiker
mest. Eneste du oppnår er å bli
raskt solbrent og dehydrert. Gå
heller på stranda tidlig på formiddagen eller senere på ettermiddagen etter fire-frem i det
minste. Dagene er lange i Spania
og kveldene likeså. Det er ikke
tilfeldig det er helt vanlig å spise
middag her etter klokken ni.
Samme gjelder markedet. Det er
populært å besøke de lokale markedene når man er på besøk i
Spania. Men det blir ikke en så
hyggelig opplevelse om sola
steiker i toppen og svetten renner. Ta forhåndsregler, gå ekstra
tidlig om du kan. Om ikke, ta
forhåndsregler klesveien.

Husk å drikk så mye du kan om
du er ute i sola. Du mister mer
veske gjennom utånding enn hva
du svetter ut. Men husk at alkohol og kaffe dehydrerer, så en
kald øl i sola gjør bare ting værre.
Solbriller er også en god ide,
spesielt når sola er på det sterkeste. Blåøyde er enda mer sensitive for sollys enn de med
brune øyne.

2) Bruk aircondition med
måte
De fleste misbruker aircondition.
Den brukes for ofte, temperaturen settes for lavt og resultatet er
tørr luft, irriterte luftveier og
«sommer-forkjølelse». Kroppen
vår liker heller ikke brå endringer i temperatur og det komme
utenfra og rett inn i et «iskaldt»
rom er ikke bra.
AC på dagen er ofte ikke nødvendig. Lag gjennomtrekk i huset, lag naturlig skygge når du
planlegger innredningen eventuelt, bruk elektirske vifter det er
langt mer behagelig, bedre for

Spania.no

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

helsa og du sparer masse strøm.
Aircondition er uansett fint å ha
de varmeste sommernettene, den
fjerner også fuktigheten som kan
komme med sommervarmen.
Sett den gjerne på før du legger
deg så sen kjøler ned rommet,
utover natten faller temperaturen
uansett så det er ofte nok. Om
ikke bruk timer funksjon på anlegget så den skrur seg av i løpet
av natten, så slipper du å vokne
stivfrossen neste morgen.

3) En godt natts søvn
Sov med tynt bomullslaken, det
kan være uvant for oss nordboere men slik sover man gjerne
langs middelhavet om sommeren. En god takvifte erstatter lett
aircondition. Litt gjennomtrekk
de varmeste dagene kan også
komme godt med.
En god dusj for leggetid gjør det
også enklere å sove uten å bli
varm. Du blir også mindre attraktiv for myggen om du lukter
mindre svette.

4) Vifter er behageligere og
billigere i drift

Merk at det finnes en rekke svært
stillegående takvifter på markedet. Vifter du ser på hoteller og
restauranter er ofte av en eldre,
dårligere eller billgiste type. Se
etter de med en nyere type DC
motorer som lager mindre lyd og
husk at større vifter som roterer
saktere er de stilleste. Disse er i
praksis lydløse og ventligerer
svært godt. Se. f.eks. etter modellen «Pemba» fra den spanske
leverandøren «FARO», denne
har DC motor, 130cm diameter,
fjernkontroll, seks hastigheter og
bruker kun 2W på laveste hastighet. Dyson har også en del «hitech» vifter som støyer mindre
enn tradisjonelle vifter. Blant
annet fordi de ikke har noen eksterne bevegelige deler.

5) Kle deg kald
Kle deg i litt løse klær. Velg ting
som puster. Husk også tekstiler i
lyse farger absorberer langt mindre varme fra sola enn mørke
klær. Vel litt mer løssittende klær
i bomull, lin e.l. Shorts er slett
ikke nødvendig så lenge du følger disse rådene. Det er heller
ikke bra for huden å være for
eksponer for sola for mye. Samme med skjorter, litt løssittende

skjorter i bomull, er ofte det
beste antrekket for mannen.
Gjerne et litt løsere snitt enn resten av året.
Er du ute i sola midt på dagen er
en hatt eller en caps en god ide.
Menn må også huske på at når
man er tynnere i håret er man
ekstra utsatt på et sårbart sted,
hodet. Og at kvinner går med sjal
i mange varme land er ikke bare
for pynt eller religion, det skjermer for sola og varmen.

SOV GODT UTEN AC: «Pemba» fra den spanske leverandøren «FARO», denne har DC motor,
130cm diameter og bruker kun 2W
på laveste hastighet og er da i praksis lydløs. Strømregninga blir langt
lavere og du unngår sommer-forkjølelse forårsaket av ”airconditionsjokk”.

FLERE UTFLUKTER, ATTRAKSJONER OG ARTIKLER OM SPANSK HISTORIE
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Dryppesteinsgrotter i Busot
I den lille landsbyen
Busot, 24 kilometer
nordvest for Alicante,
ligger en av Spanias
mest
imponerende
dryppsteinsgrotter, las
Cuevas del Canelobre.

Klippekort
på trening

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse

I

Ferdigutfylte HELFO skjema | Rehabilitering innen nevrologi og ortopedi
Spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser | Yoga

den 70 meter dype grotten
kan man beskue fantastiske
dryppsteinsformasjoner som
har blitt til gjennom hundretusener av år.

VELVÆRE

Uketilbud på velværebehandling

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

Aromaterapi -klassisk massasje - fotterapi - pedikyr
- manikyr - gelenegler - negledesign - voksing - ansiktsbehandlinger - algeinnpakning - peeling - refleksologi
- napping og farginbg av bryn - farging av vipper

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

Inne i grotten får man følelsen av
å befinne seg i en naturlig katedral dekorert med de mest utrolige naturformasjoner.
Flere av dryppsteinene har karakteristiske trekk som gjør dem
lett gjenkjennelige. En gir assosiasjoner til katedralen la Sagrada Familia i Barcelona, en ser ut
som et gedigent kirkeorgel, mens
en annen ser ut som hodet på en
romersk soldat.
Dryppsteinsformasjonen som har
gitt stedet sitt navn er trolig den
aller mest kjente. Canelobre
betyr kandelaber – en lysestake
med to eller flere armer.
Midt inne i den 80.000 kubikkmeter store grotten troner en
spektakulær 100.000 år gammel
”dryppsteinskandelaber”, som i
seg selv er god nok grunn til å ta
turen opp til Busot.

Omsorgstjenester
Trygghet Helse Glede Omsorg Trivsel

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp • Utleie av hjelpemidler til hjemmet
Daglig oppfølging og tilsyn av autoriserte sykepleiere og hjelpepleiere.
Hjem-kjøring av mat, handlehjelp, følge til lege, sykehus, tannlege • Tolketjenester etc.

Nært samarbeid med norsktalende lege
Under den spanske borgerkrigen
ble las Cuevas de Canelobre
brukt som hemmelig militærbase
for republikanerne, noe som påførte en del skade på noen av
dryppsteinene. Ellers er det eneste tegnet på den militære aktiviteten en inngang som kan skimtes 45 meter opp på fjellveggen.
Det er en helt spesiell klang og
akustikk inne i las Cuevas de Canelobre. Dette faktum i kombinasjon med de eventyrlige og

Utleie / salg av trygghetsalarmer Safemate.
Medlemstjeneste om du
ikke ønsker alarm

spektakulære omgivelsene har
gjort at grotten ofte har blitt
brukt til konserter i sommerhalvåret.
For å besøke las Cuevas de Canelobre må man følge en guidet
tur. Det er ikke anledning til å
besøke dryppsteingrotten på
egenhånd.
Mer info på:
www.cuevasdecanelobre.com.

Tlf +34 600 015 470

FYSIAKOSREISER AS
Du reiser trygt,
vi er medlem av

Bestill dine reiser gjennom oss

Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser
for deg, for lag og organisasjoner.

Vi vektlegger trygghet,
trivsel og gode opplevelser!
Kontakt Anne Elisabeth Nesset
Under den spanske borgerkrigen ble
hulen brukt som hemmelig militærbase for republikanerne.

Tlf: 0034 628 870 070
email: fysiakosreiser@gmail.com

TOTALLEVERANDØR AV

BEHANDLINGS OG OMSORGSTJENESTER
- VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER

Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir

www.fysiakos.com - post@fysiakos.com
Tlf: +34 966 865 686
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Boligtyper i Spania
Quatrohus, bungalow, chalet eller atico?

På spanske-kysten, hvor vi finner et sammensatt marked med kjøpere og
selgere av et utall nasjonaliteter, er kanskje ikke så rart at boligene har minst
like mange betegnelser som det er språk og nasjonaliteter.

D

et er ikke alltid lett å vite hva
slags boligtype folk mener når
de sier ”bungalow”. For noen
er det en mindre enebolig på en etasje
med veranda på forsiden ved inngangen, som i USA. Bungalowen er en
populær boligtype i forsteder knyttet til
byer i Nord- og Mellom-Amerika. Ordet kommer fra Gujarati ”bangalo”
som betyr bengalsk stil. Selv om utførelsen kan variere fra ett land til et annet.
Europa er ordet bungalow ofte brukt
for å referere til småhus til feriebruk. I
Danmark var det populært i 30 årene,
med både spisse og flate tak, betydelig
mindre bolig enn den amerikanske varianten.
Her i vårt område betegner vi en leilighet på topplan med takterrasse eller en
bakkeplan med hage som bungalowleilighet. Likeledes kan et rekkehus eller en del av firemannsbolig kalles bungalow her i markedet for fereieboliger
på Costa Blanca.

Så hva er da forskjellen på enebolig og villa?
Meningene er mange men en enebolig
er vanligvis en isolert bolig uten naboer over, under eller på siden. Dersom
den er frittliggende, romslig og med
tomt kan den også benevnes som villa.
Det som spanjolene her i vårt område
kaller chalet er ofte en frittliggende
enebolig med hage gjerne beliggende i
villastrøk utenfor bykjernen.
En del av en tomannsbolig blir også
definert som vertikaldelt enebolig. Disse kan også bestå av en eller flere etasjer. Selve byggestilen kan være så
mangt, men tradisjonelt kaller spanjolene eneboligen for chalet, masia, villa,
torre, cortijo, alt etter hvor i landet du
befinner deg.
Rekkehusene har også sine finurligheter. Har de nabo på en eller begge sider
er det enklere å definere, boenheter etter hverandre i rekke ofte med hage og
med takterrasser. Er rekkeboligen bygget over to etasjer, kalles de duplex og
dersom det er tre etasjers rekkehus vil

de defineres som triplex. Boenhetene
kan være i grupper på fire og noen kaller disse for Quad eller Cuatro. Da blir
hver og en av dem en del av firemannsbolig.

Toppleilighet eller penthouse
Toppetasjen, som spanjolene kaller
atico og engelsktalende kaller penthouse er en boenhet som ligger rett under
taket av en bygning. Det er de øverste
boligenhetene i høyhus og blokker på
mer enn 2 etasjer.
Tidligere, i gamle bygninger var loftet
mye mindre attraktivt grunnet vanskelig tilgjengelighet, ekstrem og variabel
temperatur samt mulig fuktighet grunnet umiddelbar nærhet til taket. I moderne tider med installasjon av heis i
høye bygninger ble det en historisk
endring i statusen på toppetasjen. I
noen blokker og leilighets-bygg er
toppleilighetene svært eksklusive i design og luksus.

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 Lundquist & Nielsen, en bedrift med historie tilbake til
1998. Nielsen har vært aktiv 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.
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Safariopplevelse
i spanske fjell
Det er ikke nødvendig å reise helt til Afrika for å
oppleve flodhester og elefanter i naturlige omgivelser.
Det holder med en tur til Safari Aitana. Husk bare å
lukke vinduene når du nærmer deg løvene.

D

et er ikke nødvendig å
reise helt til Afrika for å
oppleve flodhester og
elefanter i naturlige omgivelser.
Det holder med en tur til Safari
Aitana. Husk bare å lukke vinduene når du nærmer deg løvene.
Tar du bilen oppover fjellene
mot Benimantell, via La Nucia,
Polop og Guadalest, så vil du
flere steder langs veien se skilter
til Safari Aitana, som ligger i en
innelukket dal i Aitana fjellene.
Ingen steder på Costa Blanca
kommer du nærmere en ekte ”safarifølelse” enn her.
I Safari Aitana kan du kjøre egen
bil blant ville dyr av alle slag, alt
fra syv meter høye giraffer til
papegøyer i alle regnbuens farger. De første opplevelsene får
du allerede ved inngangen. Der
blir du sannsynligvis møtt av en
gjeng med apekatter, som vil
gjøre alt de kan for å nappe til
seg noe av det du måtte medbringe av mat eller snacks.

Et triks, for å garantere at du får
sett mest mulig, er å kjøre rett
etter foringsbilen. Når dyrene
kjenner lukten av mat, kommer
de stormende frem fra sine skjulesteder. Da får familiens minste
mulighet til å pleie nærkontakt
med dyr de ellers bare har sett på
tv eller i vanlige dyreparker. Det
er kun de farligste rovdyrene
som er inngjerdet.
Hovedattraksjonen, i hvert fall
for de med barn i rett alder, er
nok løveparken. Løvene går løse
inne på et stort område som er
avgrenset fra resten av Safari Aitana. Her er det viktig å skalke
lukene og sørge for at dører og
vinduer er skikkelig lukket. Er
man riktig heldig kommer løvene helt innpå bilen.

Du kjører fritt rundt i Safari-parken
kun farlige dyr som løver og nesehorn oppholder seg bak gjerder.

Åpningstider:
11.00-19.00. Mulighet for
guidede turer 11.00-15.00
www.safariaitana.com

Spania.no
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BIL & MC

€25.00 Tlf 645508772
Costa Blanca Syd

Harley Davidson Sportster 883 Iron
på norske skilt selges. 2013 mod. Ekstrautstyr medfølger. Står i La Nucia
€9000.00 Tlf 90693372
Costa Blanca Nord

Bil selges
Fiat Marea. Diesel. 2001 mod. Fulgt
alle service. ITV godkjent til feb 18.
Nylakkert. 138300 km €1600.00
Tlf 694424554 Costa Blanca Syd

bil ønskes
ønsker en rimelig bil med 5 dører og
aircondition €500.00
Tlf 90954688 Costa Blanca Nord

Chrysler sebring cab
En nydelig Chrysler Sebring cabriolet selges. ITV godkjent i november
2016. Bilen er i fint skikk og med
masse utstyr. Bilen finnes i Alfaz del
pi og kontakt på mail for visning/
prøvekjøring. €9900.00
Tlf 685110754 Costa Blanca Nord

Mercedes til salgs
Pent burkt Mercedes Benz cabrio
250 CVI BE AV Oppevart i garasje
og ITV til november 2017. Ca 62,000
km Diesel. €35.000
Tlf 672301630 Costa del Sol
VW Touareg V10 2006
Rustfri 2004 VW Touareg V10 TDI
Norsk eier Godt vedlikeholdt Bilen
er rustfri og har gått på spanske
veier Har det meste av utstyr og går
som en klokke Kjøper må omregistrere bilen €9000.00
Tlf 45800045 Costa Blanca Nord
Rover 75 til salgs. Varm sølvfarget
metallic. 1999 mod, kjørt 192000,
diesel.Svært behagelig. Mange nye
deler. Garasjestått. EU-godkjent
til mars 2018.Tlf 640705422 el.
+4797978807. €1200.00
Costa Blanca Nord
Ford Focus selges Ford Focus 2002
mod.1,6l 4 dører.Sølv metallik. ca
140000 km God bil i bra stand EURO
1500 kontant Costa Blanca Nord.
€1500.00 Tlf 65188605
Costa Blanca Nord
bil selges
Volvo S60 optima 2002 mod Dyp
rød / sort skin motor 2.5 turbodisel
Bilen fremstår som ny
Tlf 694416517
Costa Blanca Nord
Bil köpes
Önskar köpa spansk registrerad bil .
properties.spain@yahoo.com
Tlf 698320940 Costa Blanca Syd

BMW 730d 2009/10 mod
Fantastisk BMW.185000 km. Ny
motor gått 45500 km fullt utstyrt.
Leveres ferdig registrert med ett års
garanti. €31000.00
Tlf 633698185 Costa Blanca Syd
Ford Focus, selges.
Ford Focus 2004mod. 1,6l. 4dørs.Bra
stand Gått ca. 24000km( 9000km.
fra 2008) Høystbydende: Euro
2000,- Kontant. Tlf. 606852037 Costa Blanca Syd. €2000.00
Costa Blanca Syd
Bil Selges
Smart Roadster Bravos, som ny. aar
2005. 24.000Km. Ps 101, Original
Bravos. Inneudstyr Leder og Carbon. Garagebil. Ikke ryger. Meget
velholdt. Har du Interesse ring til Andrea 629 620 222 €15999.00
Costa Blanca Nord
Pen og velholdt Ford Ka 2006. Sentrallås, AC etc. Ta kontakt på mobil
eller mail. €2500.00
Tlf 95182799 Costa Blanca Syd
Fiat Marea. Diesel. 2001 mod. ITV
godkjent til feb.18. Send gjerne SMS
eller ring, hvis interesse. €1600.00
Tlf 694424554
Costa Blanca Syd

BOLIG FOR LEIE

Hyundai Getz 2004 automatisk,
bare en eier 79000 kilometer 5 dører, bensin €2750.00
Tlf 698320940 Costa Blanca Syd
Lyxig BMW 535i GT
2010 med 147.000km 3-liters motor
på 306 hästkrafter Bensin Multimediasystem (dvd) i baksäte AUTOMAT- 8-växlar STEPTRONIC Panorama glastak Parkeringssensorer
och backkamera Måste provköras!

Leilighet i Altea ved gamlebyen for
leie i Juli / August. 2500 NOK pr uke.
Nyoppusset, praktisk og pen med
AC.. 1 sov. Super beliggenhet, men
ingen utsikt. Tlf: 601 324 656

(Whatsapp)
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Til leie Torrevieja Rosal
Leilighet ledig for langtidsleie sen- Vackert radhus i Polop. 90kvm. 2
tralt i Torrevieja område Rosaleda. 3 sovrum, 2 underbara badrum. Stora
sov og 2 bad. Utsikt over Middelha- terrasser och takterrass. Lugnt omvet. €500.00 Tlf 95126049
råde med pooler och lekplatser.
Costa Blanca Syd
Nära till fina promenader och Polop
centum. Tel +46763509021 €600.00
Torrevieja, Torreta III
Tlf 763509021 Costa Blanca Syd
Fräscht radhus/rekkehus. Nyrenoverat 2015, nytt kök o badrum m Radhuslägenhet uthyres. t
dusch. 2 sovrum. Allrum med kom- Radhuslägenhet 2km från Alfaz. 2
binerat kök. AC. Boyta 43 kvm. Ter- sovrum, vardagsrum med kök. 2
rass 30 kvm i sydväst. Långtid. Må- stora terrasser med utsikt mot Alfaz,
nadspris 400 EUR
Albir, Altea. Uppvärmd pool.VeckoTlf 699388309 Costa Blanca Syd
vis eller långtid Tel +46 763509021
€500.00
Stor enebolig til leie.
Tlf 763509021
Stor enebolig i Alfas del Pi til leie. 4 Costa Blanca Syd
soverom ,3 bad , stue , kjøkken og
stor uteplass med basseng. Aircond
, norsk tv og internett. Leies ut på
ukesleie i sommer og langtidsleie
fra høsten. €1000.00
Langtids leie Albir,Alfaz
Tlf 94879323 Costa Blanca Nord
Norskvoksentparønskerlangtidsleie
leilighet med 2 soverom,balkong/
LEIE Lägenhet Santa Pola
terrasse,gangavstand til strand i
2:a i Santa Pola m balkong, utsikt
området Albir,Altea,Alfaz,Calpe,Allic
över saltsjöarna & havet. Tillgång till
ante Tlf 91617723
pool, gång avstånd till strand, hamn
Costa Blanca Nord
& centrum. Fullt möblerad, gratis
parkering, wifi. Helst långtidsuthyrLangtidsleie av bolig
ning min 6 mån. €375.00
Vi er et voksent par fra Norge som
Tlf 652360768 Costa Blanca Syd
ønsker å leie bolig i området Cabo
Roig minimum 6 mnd i året med 2
Koselig rekkehus Torrev.
soverom og terrasse/balkong, ønSentral&rolig beliggenhet,3sov+so
sker gå avstand til strand.Kontaktes
vesofa+babyseng,balkong & terrasgjerne på tlf eller min mail
se, gangavst.til sandstrander, butikTlf 91617723
ker, spisesteder, tivoli, kvelds-& freCosta Blanca Syd
dagsmarked, buss... Korte og lengre
perioder. Månedsrabatt. €200.45
vinterleie/åremål
Tlf 94982900 Costa Blanca Syd
Voksen dame 68 år leter etter en
koselig Sentral leilighet med heis
Quatro til leie
for en lengre periode Maks husleie
Leilighet til leie i Altos De La Bahia,
450/500.- Sikker betaler !Sentralt Alfor sommeren. Ta kontakt på tlf
bir/Alfas/altea Husk og bruke 0047
Tlf 652296967 Costa Blanca Syd
foran tlf.nummer
Tlf 90794998 Costa Blanca Nord
Rekkehus i Albir til leie Mai og Juni.3
sov,2 bad,garasje,felles basseng.
Dame søker langtidsleie.
Norsk tv.
Snill, hyggelig uføretrygdet dame
Tlf 91688454 Costa Blanca Nord
44, ikke-røker, søker rimelig langtidsleie med uteplass. Gjerne i fredeNy lelighet Polop
lige omgivelser. Har Altea i mitt hjerTil leie i Chirles-Polop, 10 km. fra
te, men det er mange vakre steder.
Altea stranden i naturskjønne omVennlig hilsen Nina.
givelser. Ny leil. 2. etj. 3 sov.rom, 2
Tlf 95042373 Costa Blanca Nord
bad, 80 kvm., komplett utstyrt. Gåavstand til nærbutikk og restaurant.
Ønsker å leie leilighet
Tel. 609603207 €400.00
Jeg vil gjerne leie en leilighet i Benidorm fra caseptember 2017 og
Feriehus GRAN ALACANT
et år fremover, ønsker måntlig leie10min Alicante flyplass. 3 sov. 2 bad.
€400.00 Tlf 537354042
30m2 Terrase m/Grill og WIFI. felles
Costa Blanca Syd
grøntområde med svømmebasseng äpent hele äret. Komplett innredet. €350.00
castanuelas.granalacant@yahoo.es
Tlf 627554743 Costa Blanca Syd

BOLIG SØKES

SpaniaPosten.es

Reparasjon av vaskemaskiner,
tørketromler, oppv. maskiner,
v.vannsbereder, gassbrenner
till vann.
24-timer service.

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
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Diverse &
løsøre

Madrass til salgs
HESSENG madrass med pocketfjærer, fast, naturfarget. Str 160x200. Se
IKEA for spesifikasjoner. Veldig lite
brukt. Ny pris kr 6980. Hentes i Villajoyosa. €300.00
Tlf 92628765 Costa Blanca Syd
gamle mobiler
Nokia 600 serien 2stk 1 Erikson Er
komplett med ladder. Har også
noen klokker samleobjekter nummerert Gull Tlf 694416517
Costa Blanca Nord
MODELL- HELIKOPTER
Eldriven modellhelikopter, aldrig
använd. 55 euro Ligger i originalbox
av metall. Övningsprogram till datorn. Finns på Orihuela Costa. Ring för
mer info €55.00 Tlf 627154722
Costa Blanca Syd
Mycket gammal koppartunna med
tappkran. Behöver putsas. Vedtunna? 70 x 50 x 40 Ge bud!! Önskas
bild, så ordnar jag det Finns på Orihuela Costa Tlf 627154722
Costa Blanca Syd
Philips Högtalare
Philips 2360/10 Svart, liten och behändig. Mycket bra ljud. Kan kopplas till datorn. 35 euro Finns på Orihuela Costa €35.00
Tlf 627154722 Costa Blanca Syd
LG DVD-spelare DP542H. Använd
en vecka. Ligger i originalbox. Kvitto
finnes. HDMI utgång Full HD Finns
på Orihuela Costa €27.00
Tlf 627154722 Costa Blanca Syd
Barnevogn selges
Urban Jungle Mountain Buggy
vogn med Carrycot Plus bag/sittedel selges for 1200,- NOK. Kan
sende deler fra Norge etter 19/6.
https://mountainbuggy.com/nz/
Buy/carrycots/carrycot-plus-for-urban-jungle €135.00
Tlf 95175043 Costa Blanca Syd
Gashäll och elugn
Säljer Zanussi Gashäll samt elugn.
Allt fungerar bra och är i bra skick.
Säljes p.g.a. byte av kök. Vi bor i La
Nucia. Går även att ringa på +46 73
8004402 €150.00
Tlf 865668248 Costa Blanca Nord

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter ect.

24-timer service
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)
Tysk Kfz-Meister

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

de-monteur@hotmail.nl
+34 604 273 387
Snakker Hollandsk & Eng

ERICH SCHRöDER
Reparerer
alle merker

Tel: 965 840 550 • Mob: 676 147 418
e-post: soloschroeder@gmail.com
Ptda. Cap Blanc Baja 64, km 155 - 03590 Altea
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Mountain bike
Specialized mountain bike 29” hjul,
dobbel støtdemping. Alt ekstra utstyr. €1600.00 Tlf 618574507
Costa Blanca Nord

Tlf 693868213 Costa Blanca Nord

Scooter XXL 150cc.Sælges med
danske nr.plader, skal ikke synes
kun ved ejerskifte.Betaler 1000kr
om året i forsikring og vejafgift,står
i Torreveija sælges for 800 Euro med
plader tlf.0045 20672167 €800.00
Tlf 20672167 Costa Blanca Syd

TJENESTE
TILBYS
Gartner
Alt arbeid i hagen tilbys. Lang erfaring med reingjøring eller fjerning
av palmer. Vedlikeholder og rydder alle typer hager. Kontakt Josef
tlf. 650 722 040 eller 680 929010
(norsk) Tlf 669180944
Costa Blanca Nord
Transport
Bil med god plass kjører til Norge
20.juni €100.00
Tlf 91733606 Costa Blanca Syd

Sykkel
Som ny. Passer for barn 7-13 år, gode
shimano gir og bremser. Demper
foran. Med diverse tilbehør: computer++ Som ny, står i Albir 100 Euro
Tlf 627 816 569
El-sykkel til salgs
Så godt som ny rød El-sykkel, Focus
Jarifa I29 til salgs euro 2.900, ny pris
4.100. Rekkevidde opp mot 220 km.
Mountain bike. tlf. +4790055536
€2900.00 Costa Blanca Nord

JOBB SØKES
Kokk/servitør søker jobb
Hei, jeg har jobbet som kokk i 4 år,
servitør i 2. Har tidligere bodd i Spania i 2 år, og vender nå nesten tilbake 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
Hunde passer- kennel
Jeg har en spansk vannhund tispe
på snart 2 år. Det hadde vært fint
om det var noen hun kunne være
hos innimellom ved behov. 30 euro
pr dag. €20.00
Tlf 91137098 Costa Blanca Nor
hundepasser
Finnes det en der ute som kan passe
meg 1-2 faste dager i uken Jeg er en
snill middels stor blandingshund
innmari glad i barn Ring gjerne
693868213 Bor i Altea Hilsen Lucky

Service basseng
Løse fliser eller manglende fliser i
bassinet... Ikke altid nødvendigt at
tømme bassinet, kan ordnes uden.
Kontakt ved spørgsmål og uforpligtet tilbud. Tel. 634988763.
Costa Blanca Nord
Personlig assistent
Fastboende personlig assistent
med politiatt fra Norge.alt fra kjøring, handling, legebesøk, cafe,
rengjø, og matlaging eller bare en
hyggelig samtale ,har egen bil.Albir,
Alfaz, Altea. Tlf 603221935
Costa Blanca Nord
Varehenger til Norge
Jeg kan ta din henger til Norge eller
du kan ta min 1 t. henger til Torrevieja fra Drammen. Må være i Torrevieja senest ca. 20. april Tel. 0047
90756717 Costa Blanca Syd
RENGJØRING
Jeg holder huset ditt rent fra september til juni. Snakker spansk og
litt engelsk. Har vasket for Nord-
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menn i mange år. Ring Alina 677
707 727. For referanse ring Odd
679 670 100. Tlf 677707727
Costa Blanca Nord
Sykkelreparasjon utføres
Trenger du sykkelsjekk/reparasjon
men kjenner ingen verkste/kan ikke
levere sykkelen inn? Jeg henter/
bringer evt. rep. på stedet. Havariservice: reparasjon/henting ved havaristed + hjemtransport.
Tlf 693694110 Costa Blanca Syd

RENGJØRING
Jeg holder huset ditt rent fra september til juni. Snakker spansk og
litt engelsk. Har vasket for Nordmenn i mange år. Ring Alina 677
707 727. For referanse ring Odd 679
670 100. Costa Blanca Nord

MØTEPLASSEN
Reisevenn søkes
En kvinne i 40 års alder søker en
hyggelig man som kan bli en reisevenn, kjæreste, som vil tilbringe
hyggelig tid sammen. Jeg har en
voksen sønn som allerede flyttet,
ordnet økonomi, bor i Oslo.
Tlf 93454640 Costa del Sol

10% rabatt i JUNI
Tlf 966 86 57 53

Mob 658 99 07 19
Avda. Europa 79
Alfaz del Pi (Langs N322)

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på:

www.boligispania.no

GARTNER
Vi designer og tar hånd
om hager i Alfaz, Albir,

Vi tar hånd om alle dine

forsikringsbehov
For en vennlig og

pålitelig service kontakt:

* 966 390 830

www.granalacantinsurances.com

Altea, La Nucia, Polop etc.
Kontakt
oss for
enkeltoppdrag
og faste
avtaler om
vedlikehold.

Ring Antonio 678 508 639

Her kan du hente SpaniaPosten
Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

Venninde søkes
Søker venninde i 60-75 årsalderen
som liker turer, strandliv cafebesøk
og ellers alt som gir livet mening.
Bor ikke fast i Spania men er i Albirområdet ofte. Tlf 695446807
Costa Blanca Nord

Scandigo
Supermercado

- TORREVIEJA

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

www.costablancanursing.com

HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

Alt i persienner og solskjerming

Kjøpe eller leie i Spania?

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

MONICARE
www.coronatoldos.com

27

MONICA HOLEN
Monica
Holen
AUT.SYKEPLEIER
aut.
sykepleier
monica@monicare.es

tlf. 619 274 038

- ALBIR
- LA ZENIA
- GRAN ALACANT
- ALFAZ DEL PI

Superbrico

- Las Mimosas
- benidorm

allerian

Skandinavisk shopping center

monica@monicare.es
+34 694 405 918
www.monicare.es

- TORREVIEJA

-Albir
-Alfaz del Pi

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa
- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada,
Mil Palmeras
Supermercados

-Urb. Dona Pepa (Rojales)
-Urb. Quesada (Rojales)
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Fem ting å gjøre å Elche

Like syd for Alicante, i retning av Torrevieja, ligger palmebyen Elche (på
valensiansk Elx). Dette er den nest største byen i Alicanteprovinsen, med 215
000 innbyggere. Elche har to ting på UNESCOs verdensarvliste: Palmeruten
i sentrum av byen og det religiøse skuespillet Misteri d`Elx. I tillegg har byen
en rekke interessante serverdigheter som det er verdt å se nærmere på.

D

et er umulig å rekke over
alt som er å se i Elche på
en dag, så har en anledning til å ta en overnatting og
fortsette der en slapp dagen før,
er det å anbefale.
Foruten å være en travel handelsby fullt opp av små fontener,
torg og gamle bygninger, er byen
berømt for sine lunder av daddelpalmer og for sin skofabrikasjon. Omkring 200 000 daddelpalmer brer seg ut fra bykjernen
og dette er Europas største palmebeplantning.
En spasertur eller sykkeltur langs
den etablerte palmeruten er absolutt å anbefale. Den starter ved
Porte de la Morera, er 2600 meter lang og slynger seg gjennom
byen.

Basilica de Santa Maria
Katedralen i ElcheDenne flotte
kirken fra 1600 tallet, er bygd i
barokkstil i gyllen stein og bærer
et tårn og to lysebblå kupler.
Fra toppen av kirken får en god
utsikt over Elches mange vakre
broer, palmeruten og Palacio de
Altamira som nå er arkeologisk
museum.
Palacio de Altamira
Her kan en se videoer og tekster
på alt som har skjedd i området
fra de første menneskene kom
hit.
Arabisk bad- Banys Arabs
Det er kort gåavstand fra det arkeologiske museet til de arabiske
badene. Det er flere arabiske bad
i Elche, med dette er det eneste
som er blitt restaurert. Badet

stammer tilbake til 1200-tallet og
på den tiden var disse badene et
symbol på økonomisk velstand.

Palmeparken
Elche palmebyenDen frodige
parken er på 13000 m2 og mange av palmene er oppkalt etter
berømte personer; bl.a. geistlige,
militære, politikere, vitenskapspersoner, og årstallet de ble plantet er angitt. Denne vakre botaniske haven rommer 33
forskjellige palmetyper og totalt
er her rundt 1000 palmer.
Det første du ser i det du kommer inn i parken er en kopi av
den berømte skulpturen, La
Dama de Elche. Rundt om i butikker kan en kjøpe små kopier
av denne berømtheten som byens
innbyggere er så stolt av.

La Dama de Elche
I 1897 fant arkeologer en statue
som forestiller en kvinne. Kvinnen bærer sitt hår på et mesterlig
vis, med store formasjoner på
hver side av hodet. Pussig nok
bærer Hopi-indianernes jomfruer
i Arizona, USA samme hodepryd.
Dama de ElcheLa dama de Elche
er den mest bevarte levning fra
iberernes kultur. Statuen finnes i
dag på arkeologisk riksmuseum
i Madrid. Figuren er ca. 2 500 år
gammel.

Shopping
Den pulserende og moderne delen av Elche finner man både i
den levende og moderniserte
gamle bydelen mellom elven Vi-

nalopó og palmeskogen, samt litt
utenfor i den nye delen av byen.
For dem som er på jakt etter sko
så er Elche paradis. Elche har
fire innendørsmarkeder.

Den gamle bydelen
I den indre byen ligger det en
rekke flotte forretninger innen
stort sett alle bransjer.
Den nye bydelen
Gaten Carrer Vicente Blasca
Ibáñez er en typisk forretningsgate i den nye bydelen med pulserende liv og trafikk. Her er det
blant annet flere flotte moteforretninger.

Dama de Elche, er
at av Spanias viktigste arkeologiske
funn. Hodepryden
på den ca. 2500 år
gamle statuen vitner om en avansertog rik kultur.
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Rio Safari i Elche

Daglig viser papegøyer, elefanter
og sjøløver frem sine ablegøyer.

Midt mellom Santa Pola og Elche finner man
Rio Safari. Den over 20 år gamle dyreparken er
det beste alternativet for de minste om man ikke
vil ta turen til de større parkene litt lenger nord
på kysten ala Terra Natura eller Mundomar.

K

jør N-332 i retning Santa
Pola, og ta av i retning
Elche. Snart dukker skiltene til dyreparken opp, så det er
lett å finne veien. Vel fremme
kan du velge mellom å bruke
apostlenes hester, eller å la et lite
tog frakte deg rundt mellom de
forskjellige attraksjonene.
Vi anbefaler førstnevnte alternativ, parken er ikke større enn at
alt kan nås til fots. Det gir dessuten en annerledes opplevelse å
spasere. Slik kommer barna mer
i nærkontakt med dyrene. Det er
hele tiden noe nytt og spennende
som venter, så de minste rekker
aldri å kjede seg.
Rio Safari byr på opplevelser
både for store og små, og egner
seg utmerket for familieutflukter.
Her kan du se sjimpanser som
steller hverandre, krokodiller
som sløver i sommervarmen, og
staselige sjiraffer, som ter seg
som om de var helt alene her i
verden. Ellers kan dyreparken
friste med blant annet løver,
slanger og krokodiller.

Det arrangeres dessuten forskjellige show i Rio Safari.
Daglig viser papegøyer, elefanter
og sjøløver frem sine ablegøyer.
Det er også mulighet til å komme
i nærkontakt med både slanger
og krokodiller. La deg bli fotografert med en pyton rundt halsen eller en babykrokodille, med
gjenteipet kjeft, på skulderen.
Utenfor inngangen til Rio Safari
har du mulighet til og ri både
esel og kamel. Hvis du etter
hvert går lei av dyrenes verden,
er det muligheter for å bade eller
kjøre gokart i umiddelbar nærhet.

Priser:
Voksne 22,50 euro
Barn (3 – 12 år) 17 euro
Gratis for barn under 3 år.
Grupperabatter
Åpningstider:
Juli og august: 10.00-20.00
Juni: 10.00 – 19.00
www.riosafari.com
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Det mauriske
badet i Elche

I nesten 800 år, fra 700-tallet til 1492, da kongedømmet Granada falt, var store deler
av Spania under maurisk innflytelse. Dette var på mange måter en gullalder for
handel, håndtverk, kultur og vitenskap. Jøder, Muslimer og Kristne levde side om
side med hver sine spesialiteter og handelsruter. Og i dette avanserte samfunnet var
hygiene en viktig del av livet, derav slike offentlige bad, en Hammam.

O

ver hele Spania finner vi
spor etter den mauriske
kulturen, vanligvis i
form av festningsverk, moskeer
og palasser.
At det fantes et bad i en by, var
et tegn på økonomisk velstand
og overskudd.
Det mauriske badet i Elche som

er fra det 12. århundre, er et av
de få badene som fortsatt er bevart etter at de ”kristne” systematisk ødela de fleste spor etter
denne epoken hvor også andre
religioner fikk utfolde ser i Spania.
Badene hadde en viktig funksjon
i den muslimske verden. I følge
Koranen er det obligatorisk med

en rengjøring av kroppen før
bønnen. Badet besto av tre rom.
Det mest populære var Det varme rommet, Bayt-Al-Sajum,
som kan sammenlignes med våre
dagers sauna. De andre rommene
ble brukt til rengjøring, ofte med
kaldt vann. Menn og kvinner
kunne ikke bruke badet samtidig.
Fra 1270 begynte Elche å miste
sin islamittiske karakter, og badet ble omgjort til et nonnekloster.
Omvisningen skjer i små grupper, og varer i ca. 15 minutter.
Gjennom lyd- og lyseffekter blir
vi tatt med på en reise flere hundre år bakover i tida. Om du ønsker det kan du velge å få guidingen på engelsk. Banys Arabs,
som badet heter på valenciansk,
ligger i sentrum av gamlebyen i
Elche, ikke langt fra Basilikaen.
Badet er åpent 10-14 og 15-18.
Stengt mandager og søndag ettermiddag.

FLERE GODE FORSLAG
FOR UTFLUKTER PÅ
COSTA BLANCA
SE VÅR WEBSIDE

Spania.no

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE
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Konserter &
Festivaler
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SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

üFRI KM.* & V
EIHJELP
üNORSK KUN
DESERVICE
üFLYPLASS

15år

KONTOR ALIC
ANTE MAL

AGA++
üAIRCONDITIO
N I ALLE BILER
üINGEN FLYPL
ASSGEBYR

Leiebil i Spania til lavpris
og enkel bestilling online

Mest populære
norske utleier i Spania
2001-2016

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:

ü Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
ü Ingen egendel ved skade**
ü 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.

Du kan enkelt endre din bestilling online

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

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

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge: 210 50 888
Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

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

32

www.SpaniaPosten.es			

JUNI 2017		

UTGAVE 12 2017

