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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

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

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

Tlf: +34 965 887 765    Mobil: +34 685 412 635    Fax: +34 965 889 909
E-post: info@scanlaw.no    Web: www.scanlaw.no

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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.
  Snakk med bolig-eksperten i Albir!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

Erfarne håndtverkere du kan stole på!
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

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

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

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

Sommer på Costa Blanca

JULI
Attraksjoner for 
hele familien

Museer i 
Torrevieja

Benidorm Torrevieja

Konserter

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Av. Federico García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante) 

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

DITT ORGANISKE SUPERMARKED
MED OVER 6.000 PRODUKTER

FINESTRAT-BENIDORM
v. Bulevar Comercial Finestrat

v. KFC - Tel. 965 27 01 28
Av. Federico García Lorca 20

Finestrat

Man-Lør: 09:00 - 21.30

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret 
“Portal La Marina”

v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda. Costa Blanca 7F, Ondara

www.ecorganicweb.com

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Av. Federico García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante) 

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

Ny i Albir
Hjemmelaget Pizza og Iskrem. 
Tapas, friske salater og 
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg  velkommen!

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM
 AM

M
OUCHE / SPANIA.NO

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Villajoyosa
Moros y Cristianos

Orihuela
Moros y Cristianos

Valencia
Batalla de flores

Benidorm
San Fermin

Fiestas
i Juli
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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
APARTADO DE CORREOS 586
ES-03590 Altea

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.

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Amnestiet gikk ut på at alle 
som meldte fra til myn-
dighetene om formue som 

var lurt unna på kontoer i utlandet 
skulle slippe straff mot at de be-
talte et gebyr på 10 prosent av sal-
doen. 

Målet var å få inn flere skatter. 
Ordningen ble imidlertid kritisert 
for å legitimere skattesvindel i stor 
skala.

I følge PP var hensikten med det 
omstridte skatteamnestiet å få inn 
sårt trengte inntekter til staten midt 
i nedgangstidene, penger man el-
lers aldri ville ha fått inn. Det ble 
anslått at rundt 25 milliarder euro 
av spanske formuer var lurt unna 
på kontoer i utlandet, noe som 
skulle gi regjeringen økte skatte-
inntekter på 2,5 milliarder euro.

Opposisjonen i Kongressen var 
sterkt imot forslaget og mente de 
konservative i realiteten så mellom 
fingrene på massiv skatteunndra-
gelse fra Spanias økonomiske 
elite og lot hvitsnippforbrytere 
hvitvaske sine penger i utlandet 
for skarve 10 prosent av verdien.

Det ble anført at pengene heller 
burde spores opp av myndighetene 
og at man slik sett ville kunne få 
tatt skattesnyterne og fått inn vel 
så mye penger som amnestiet.

Rundt 31.000 personer skal ha be-
nyttet seg av amnestiet som ble 
gitt for en begrenset tid i 2012. 
Regjeringen Rajoy har hele veien 

nektet å gi ut opplysninger om 
hvem som brukte ordningen. Da 
amnestiet ble gitt ble det imidlertid 
antatt at 70 prosent av midlene var 
samlet i større formuer hos privat-
personer, firmaer og foretak.

En av de som skal ha benyttet seg 
av fritaket er Spanias tidligere fi-
nansminister og leder for Det in-
ternasjonale pengefondet Rodrigo 
Rato. Rato som senere er dømt for 
banksvindel og som nå står midt 
oppi en stor rettssak om skatte-
svindel skal ha hatt 7 millioner 
euro på kontoer i utlandet.

Kjennelsen fra forfatningsdomsto-
len (Tribunal Constitucional) som 
ble offentliggjort fredag 9. juni var 
enstemmig. Domstolen anser PPs 
skatteamnesti som grunnlovsstri-
dig, fordi bruken av utøvende og 
lovgivende makt ikke regnes som 
en «adekvat» vei å gå, med en lov 
som i praksis legitimerte skatte-
svindel.
Beslutningen gis imidlertid ikke 
tilbakevirkende kraft for de som 
benyttet seg av amnestiet og får 
slik sett liten praktisk betydning. 
Den anses imidlertid som et stort 
politisk nederlag for PP, statsmi-
nister Mariano Rajoy og økonomi-
minister Cristóbal Montoro som 
gjentatte ganger forsvarte den om-
stridte ordningen i Kongressen.

Det kontroversielle skatteamnestiet til regjeringspartiet 
Partido Popular fra 2012 er kjent grunnlovsstridig av 
den spanske forfatningsdomstolen. Partiet har selv hatt 
millioner skjult på ”svarte” kontoer i Sveits og partitopper 
som tidligere finansminister Rodrigo Rato (PP) skal ha 
hatt 7 millioner Euro på kontoer i utlandet.

PPs skatteamnesti kjent lovstridig Barcelona og Madrid 
flyplass topp 10 i verden

Spanias to største flyplasser Barcelona-El Prat og Madrid-
Barajas og er blant de ti beste i verden. Det fremgår av 
en kåring fra forbrukerorganisasjonen AirHelp. De to 
flyplassene får henholdsvis syvende og åttende plass på 
listen, med høy skår på blant annet punktlighet, service og 
renhold.

Øverst på listen ligger Sin-
gapore, etterfulgt av 
München, Hong Kong, 

København og Helsinki flyplass.

AirHelp er en privat forbrukeror-
ganisasjon som fremmer passa-
sjerers rettigheter overfor fly-
plasser og flyselskaper verden 
over. Organisasjonen gir råd og 
hjelp i erstatningsspørsmål ved 
flyforsinkelser og når reisen på 
andre måter ikke har gått som 
planlagt. Til grunn for rangerin-
gen av flyplassene ligger måling 
av punktlighet, servicekvalitet og 
omdømmet passasjerene selv har 
gitt i spørreundersøkelser.

Singapore best i verden
De ti beste flyplassene på listen 
er Singapore med 9,07 av 10 mu-
lige poeng. Deretter følger Mu-
nich International Airport (8,66), 
Hong Kong International Airport 

(8,42), Copenhagen Kastrup Air-
port (8,04), Helsinki-Vantaa Air-
port (8,03), Cincinnati Northern 
Kentucky International Airport 
(7,94), Barcelona-El Prat Airport 
(7,90), Madrid Adolfo Suarez-
Barajas Airport (7,81), Auckland 
International Airport (7,80) og 
Frankfurt International Airport 
(7,76).

Ryanair nederst på listen
I tillegg til flyplassene er det 
gjort kåringer av de beste flysel-
skapene. Også her havner Singa-
pore med Singapore Airlines 
øverst på listen, etterfulgt av Eti-
had Airways (De forente arabis-
ke emirater) og Qatar Airways.

Nederst på listen ligger lavpris-
selskapet Ryanair, sammen med 
Monarch Airlines, Tunisair, 
Smart Wings og Bulgaria Air 
som aller sist.

www.SpaniaPosten.es
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Alicante flyplass er 
Europas beste
Alicante-Elche er kåret til Europas beste mellomstore 
flyplass av det internasjonale flyplassforbundet Airports 
Council International (ACI). Costa Blanca-flyplassen 
vinner i kategorien 10 til 25 millioner reisende i året og 
skårer høyt på blant annet kundebehandling og sikkerhet. 

Spania nådde også toppen i 
kategorien storflyplass på 
over 25 millioner passasje-

rer der Madrid-Barajas stakk av 
med seieren.

Airports Council International 
(ACI) representerer 90 prosent 
av alle flyplassene i Europa. Det 
vil si 500 flyplasser i 45 land 
med til sammen 1,9 milliarder 
passasjerer i året. I evalueringen 
av flyplassene legges det vekt på 

sikkerhet, kundeservice, miljøbe-
vissthet, interne og eksterne rela-
sjoner, frakt, markedsføring, nye 
ruter, nye selskaper og ikke 
minst assistanse til barn, funk-
sjonshemmede og andre reisende 
med spesielle behov. Viktigst av 
alt er imidlertid flyplassens sik-
kerhet og kundebehandling. Ae-
ropuerto de Alicante-Elche (El 
Altet) vant foran flyplassene i 
Wien, Edinburgh, Athen, Ham-
burg og Düsseldorf.

Alicante Frankrike

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

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2017

16år

Telf: 966721001

GASS, ELEKTRISK,VED og PELLETSOVNER

info@ambifuego.net
966711001

Fandiño skal ha snublet i det 
kappen han veivet foran 
oksen ble hengende fast. 

Liggende på bakken ga oksen 
ham det dødelige stikket i siden.

Iván Fandiño er den andre span-
ske tyrefekteren på under et år 
som omkommer i møte med ok-
sen. I juli i fjor døde 29 år gamle 
Víctor Barrio under et stevne i 
Teruel. At tyrefektere blir tatt av 
oksen under stevner er ikke 
uvanlig og mange pådrar seg al-
vorlige skader. Dødsfall er imid-
lertid sjeldne. Før Iván Fandiño 
og Víctor Barrio hadde ingen 
spanske tyrefektere dødd under 
tyrefekting siden 1992.

Opptil 70.000 okser drepes på 
tyrefekter areaner i Spania hvert 
år. Tradisjonen er på vei ut, sakte 
men sikkert. Færre og færre 
spanjoler deltar på slike stevner. 
Bransjen går mange steder med 
tap og er avhengig av subsidier 
fra staten. Ordningen er omdis-
kutert, det er det spanske konser-
vative partiet Partido Popular 
som fortsatt stemmer for subsi-
dier av tyrefekting.

Den baskiske tyrefekteren Iván Fandiño omkom lørdag 17. juni under et tyrefektingstevne i Aire-sur-
l’Adour i Syd-Frankrike. Oksen han var i ringen sammen med stanget den 36 år gamle baskeren i høyre 
lungen. Tyrefekteren ble fraktet til et lokalt sykehus, men ble kort tid senere erklært død. 

Oksen vant, tyrefekter drept

EFFEKTIV:  Spesielt bagasjeutlevering går langt 
raskere på Alicante flyplass enn på f.eks. Garder-
moen. Også sikkerhetskontroll går raskere og er 
en hyggeligere opplevelse i følge de reisende,.
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Instruktøren skal ha gitt jenta 
beskjed om ikke å hoppe ved 
å si «no jump», noe hun kan 

ha oppfattet som «now jump» - 
hopp nå. Den riktige måten å ut-
trykke kommandoen på er «don´t 
jump». 

I tillegg til sviktende engelsk-
kunnskaper er mannen anklaget 
for ikke å ha sjekket om jenta var 
over aldersgrensen på 18 år. Fir-
maet han jobbet for skal heller 
ikke ha hatt tillatelse til å arran-
gere strikkhopp fra den aktuelle 
broen.

En strikkhopp-instruktør i Spania er tiltalt for uaktsomt å ha forårsaket dødsfallet til 
en 17 år gammel nederlandsk jente under et hopp fra en bro i Cantabria i 2015.

Dårlig engelsk årsak til dødsfall i strikkhopp

Jenta ble etterlyst i april år og 
funnet kort tid senere på 
grensen mellom Slovenia og 

Kroatia. Hun var da på vei til 
Romania med en representant for 
kjøperens familie.

De arresterte foreldrene skal selv 
ha meldt datteren savnet, angive-
lig fordi kjøperen ikke hadde gitt 
all betalingen de var lovet. Poli-
tiet fattet etter hvert mistanke om 
at jenta ikke var forsvunnet, men 

var blitt solgt til en familie fra 
Romania. Mannen som skal ha 
kjøpt jenta og hans sønn er også 
pågrepet i saken. Det skal ha 
vært sønnen til kjøperen som 
fraktet jenta ut av landet. Ved-
kommende ble arrestert i Roma-
nia i mai mistenkt for menneske-
handel og seksuelle overgrep 
mot mindreårige.

Foreldrene til en 14 år gammel jente fra Pedrera i 
Andalucia er arrestert mistenkt for å ha solgt datteren 
for en varebil og 5.000 euro.

Solgte datteren for en varebil

Panikk som følge av å se 
haien førte til at flere 
strender i området ble 

stengt. Et redningsteam fra Pal-
ma Aquarium skal ha valgt å av-
livet haien etter å ha oppdaget at 
en krok hadde satt seg fast i 
munnen på dyret og gjort ubote-
lig skade.

Fiske med line gjør stor skade på 
haibestanden i havet. Fiskerne er 
oftest ute etter sverdfisk, tunfisk 
og andre arter men ender opp 
med mange andre arter som bi-
fangs, deriblant hai. Skadede og 
døde haier ender opp tilbake i 

havet.

Redningsmannskapene fra Pal-
ma Aquarium påpeker overfor 
media at hai er et prehistorisk 
dyr som har fått et ufortjent dår-
lig rykte. Haien har overlevd i 
450 millioner år og er helt nød-
vendig for den økologiske balan-
sen i havet. Det er ikke uvanlig å 
se hai i Middelhavet, ved Balea-
rene eller langs kysten av fast-
landet. Angrep på mennesker er 
svært sjelden og forekommer 
bare hos et fåtall arter når dyret 
føler seg truet.

En skadet hai ble søndag 25. juni avlivet på Mallorca. Dyret 
hadde søkt mot land i Palma-bukta og var blitt observert 
ved blant annet Illetes, Cala Nova og Cala Major. 

Hai avlivet på stranden

Fundación Gala Dalí har an-
nonsert at de vil anke retts-
avgjørelsen fra 20. juni i år 

om at kunstnerens grav i mauso-
leet i kjelleren på Dalí-museet i 
Figueres skal åpnes for DNA-
testing. Etablering av slektskap 
er imidlertid sterkt beskyttet i 
Spania, med egen artikkel i lan-
dets grunnlov, noe som kan føre 
til at anken blir avvist.

Tidligere i år endte en liknende 
sak med avgjørelse i saksøkers 
favør. Forholdet gjaldt den av-
døde spanske politikeren og for-
retningsmannen José María 
Ruiz-Mateos. Kvinnen Adela 
Montes som hevdet å være hans 
datter fikk dom på at graven 
skulle åpnes. På bakgrunn av 
DNA-prøver ble slektskapet be-
kreftet.

Beslutningen om at graven til 
Dalí skal åpnes begrunnes med 
at det ikke finnes andre måter å 
få farskapet bekreftet.

Salvador Dalí hadde et livslangt 
ekteskap med russiske Elena 
Ivanovna Diakonova (Gala). De 
to skal imidlertid aldri ha fått 
barn. Kvinnen Pilar Abel som er 
født i Dalís hjemby Figueres i 
1956 hevder likevel å være hans 
datter og viser til et utenomek-
teskapelig forhold kunstneren 
skal ha hatt med hennes mor på 

1950-tallet.

Salvador Dalí ble født i Figueres 
i Girona (Catalonia) den 11. mai 
1904 og døde i samme by 23. 
januar 1989. I Figueres ligger 
også det gamle teateret som han 
og hans kone Gala overtok og 

gjorde om til museum, offisielt 
åpnet i 1974 og i dag kjent som 
Teatro-Museo Dalí. Den pågå-
ende farskapssaken ble først 
kjent i 2015 da Pilar Abel gikk til 
sak mot Fundación Gala Dalí og 
den spanske stat som forvalter 
arven etter kunstneren. 

En dommer fra en lavere rettsinstans i Madrid har beordret at graven til Salvador Dalí skal 
åpnes for å avgjøre et mulig farskap ved DNA-testing. En kvinne fra den kjente kunstnerens 
hjemby Figueres i Catalonia hevder å være hans datter. Saken har pågått siden 2015 da kvinnen 
gikk til sak mot Fundación Gala Dalí og den spanske stat som forvalter arven etter Dalí.

Dommer vil ha Dalís grav åpnet

Andalucia Cantabria

Mallorca

OFTE HAI PÅ SPANSKE STRENDER:  Det kommer ofte store haier inn 
på strendene i Spania. Det er som regel skadde individer som søker om-
råder de eventuelt kan hvile men de “går seg bort” i grunne områder. De 
aller fleste haier er helt ufarlige. Haien som ble avlivet på Mallorca er en 
av millioner som hvert år ender opp som bifangst. Ofte klipper fiskeren 
bare av snøret og haien ender opp med en krok i munnen som ofte fører 
til skade og langsom død. Både EU og Norge har for dårlig regelverk mot 
bifangst av hai og andre truede arter.

DÅRLIG ENGELSK FØRTE TIL DØD:  Selv om turisme er en stor in-
dustri i Spania (11% av BNP) står det dårlig til med engelsk-kunnskapene 
her. Deler av forklaringen er Franco-Dikaturet hvis politikk innbærte at 
Spania på mange måter skulle “se innover”. Europas siste facist diktatur 
som varfte frem til 1975 var en skam for Europa noe som førte til isolasjon  
utover det Franco selv ønsket. Nivået på lærere og pensum er fortsatt 
veldig lavt og kulturelt henger dette igjen og fremmesspråk har for mange 
lav prioritet.
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ALT DET BESTE TIL DITT 
KJæLEDYR OG AKVARIE

FRISøR
VETERINæR

SERTIFISERT PERSONALE
Camí del la Mar, 37, Alfaz del Pí

(vis-a-vis Costa Blanca supermarked) 

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
•  Strikkegarn  •  Heklegarn  •  Broderigarn  •  Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES

Mandag - Lørdag: kl. 10.00-14.00

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

KURS & OPPLæRING
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 038avslag ved fremvisning av denne annonsen
*kan ikke kombineres med andre tilbud

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

Gele og akrylnegler kun
med gratis enkel negldekor 32€

10% 

HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT
Den perfekte plass for din katt eller hund

VELKOMMEN PÅ BESøK!

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

Finn oss på Facebook       m 

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

det morsomt også!

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

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

PARFYME FABRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter
Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10-19. Søn 10-14

Avenida Albir 66, Albir
Tel: 653 908 011
Ved siden av søndagsmarkedet

www.nova86.es

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Sistnevnte kommuner har 
diskutert liknende tiltak, 
men har så langt ikke gått 

videre med prosjektet.

I vinter førte store mengder ned-
bør til at vannet i distriktet Ma-
rina Baja ved flere anledninger 
ble forurenset, noe som blant an-
net gikk utover La Nucía, Alfaz 
del Pi og Altea. Kommunene har 
senere innrømmet problemer 
med gamle rør og for dårlige an-
legg for filtrering av vannet. La 
Nucía er den første av kommu-
nene som nå går i gang med byg-
ging av et nytt renseanlegg.

I Altea har den politiske ledelsen 

også tatt til orde for å bygge et 
renseanlegg. Kommunen har 
imidlertid ikke gått videre med 
prosjektet. Årsaken er at man øn-
sker garantier for at det vil bli 
gitt bevilgninger til byggingen 
av anlegget fra høyere statlig 
nivå (Provinsadmninsitrasjonen 
i Alicante er tidligere blitt nevnt 
som en mulig bidragsyter).

Altea-byrådet har begrunnet 
dette med at man vil unngå at 
innbyggerne skal måtte betale 
for anlegget, i form av høyere 
vannregninger.

Altea-ordfører Jaume Llinares 
(Compromís) har tidligere brukt 

La Nucía som eksempel på hva 
man ikke ønsker og mener inn-
byggerne i nabokommunen kom-
mer til å måtte betale for anleg-
get.

La Nucía kommune hevder imid-
lertid noe annet. Den PP-ledede 
kommunen opplyser i en pres-
semelding torsdag 8. juni at opp-
draget er gitt til vannleverandø-
ren Aqualia, et selskap de mener 
vil dekke alle utgifter forbundet 
med byggingen. I en uttalelsen 
heter det at renseanlegget ikke 
kommer til å innebære noen 
kostnad «hverken for kommune-
kassa eller for innbyggerne».

La Nucía kommune har startet byggingen av et nytt renseanlegg for drikkevann. Anlegget 
skal etter planen være operativt innen utgangen av 2018 og vil i følge kommunen ”gjøre 
slutt på problemet med urent vann”. I vinter førte store mengder nedbør til at vannet nord 
på Costa Blanca ble forurenset, noe som også gikk utover Alfaz del Pi og Altea.

Nytt vann-renseanlegg i La Nucía
Altea kommune nøler til tross for vannforgiftning i vinter

Veggen ble av sikkerhets-
messige årsaker stengt i 
2016. Kommunen har nå 

engasjert ekstern ekspertise for å 
vurdere sikkerheten ved fjellet 
og hvilke utbedringer som even-
tuelt må gjøres før veggen kan 
gjenåpnes.

Polop kommune nord på Costa 
Blanca er villige til å påta seg 
kostnadene som må til for å få 
gjenåpnet klatrestien La vía fer-
rata del Ponoig. Med bare litt 
over 4.000 innbyggere og en be-

liggenhet midt mellom fjell og 
hav er alle aktivitetstilbud vikti-
ge, sier Polops ordfører Gabriel 
Fernández til media. Klatretilbu-
det har vært en viktig kilde til 
inntekter, noe man har fått merke 
etter stengingen i april i fjor.

Ved siden av fjellene Peñón de 
Ifach og Puig Campana er Po-
noig et av de mest populære kla-
trestedene i området.  Dersom alt 
går etter planen kan veggen gjen-
åpnes allerede i juli.
 

Klatrestien «la vía ferrata» ved fjellet Ponoig i Polop skal 
gjenåpnes i løpet av sommeren dersom alt går etter 
planen. Stedet er populært blant erfarne klatrere blant 
annet grunnet et heng på nærmere 250 meter.

Polop gjenåpner populær klatresti

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DøRER - PORT - SAFE  - ALARM

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

Tlf 600 092 225

La Nucia Polop

KLATRESTI:  Marina Baixa med sine mange varierte fjell-formasjoner er 
verdens-kjent innen klatremiljøet. Få steder i verden kan man finne så stor 
variasjon av vanskelighetsgrad og formasjoner som her. “stien” som snart 
gjenåpnes i Polop er blant de enklere å skalere. “La Via Ferrata” er her 
masrket med grønt for opp og gul for veien ned fra fjellet.

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

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

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker
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i Spania
Bolig

www.BoligiSpania.no

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

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

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

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

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.

Sola - en blandet velsignelse

Å være svett, klam, sol-
brent 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 for-
middagen eller senere på etter-
middagen 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 mar-
kedene når man er på besøk i 
Spania. Men det blir ikke en så 
hyggelig opplevelse om sola 
steiker i toppen og svetten ren-
ner. 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 alko-
hol og kaffe dehydrerer, så en 
kald øl i sola gjør bare ting vær-
re.

Solbriller er også en god ide, 
spesielt når sola er på det ster-
keste. Blåøyde er enda mer sen-
sitive for sollys enn de med 
brune øyne.

2) Bruk aircondition med 
måte 
De fleste misbruker aircondition. 
Den brukes for ofte, temperatu-
ren settes for lavt og resultatet er 
tørr luft, irriterte luftveier og 
«sommer-forkjølelse». Kroppen 
vår liker heller ikke brå endrin-
ger i temperatur og det komme 
utenfra og rett inn i et «iskaldt» 
rom er ikke bra. 

AC på dagen er ofte ikke nød-
vendig. Lag gjennomtrekk i hu-
set, lag naturlig skygge når du 
planlegger innredningen eventu-
elt, bruk elektirske vifter det er 
langt mer behagelig, bedre for 
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 an-
legget 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 nordbo-
ere men slik sover man gjerne 
langs middelhavet om somme-
ren. 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 at-
traktiv for myggen om du lukter 
mindre svette.

4) Vifter er behageligere og 
billigere i drift
En god takvifte setter lufta i be-
vegelse. Når vi sover i varmen er 
det ofte kroppens egen svette 
som får oss til å føle ubehag. En 
vifte, selv på lav hastighet, beve-
ger lufta nok til at svetten for-

damper fra huden og man føler 
seg langt bedre og sover bedre.

Merk at det finnes en rekke svært 
stillegående takvifter på marke-
det. 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 mo-
dellen «Pemba» fra den spanske 
leverandøren «FARO», denne 
har DC motor, 130cm diameter, 
fjernkontroll, seks hastigheter og 
bruker kun 2W på laveste hastig-
het. Dyson har også en del «hi-
tech» vifter som støyer mindre 
enn tradisjonelle vifter. Blant 
annet fordi de ikke har noen ek-
sterne bevegelige deler.

5) Kle deg kald
Kle deg i litt løse klær. Velg ting 
som puster. Husk også tekstiler i 
lyse farger absorberer langt min-
dre varme fra sola enn mørke 
klær. En litt løssittende skjorte 
både langt mer elegang og mer 
behagelig i varmen enn en t-
shirt. Shorts er slett ikke nødven-
dig så lenge du følger disse rå-

dene og velger en bukse som 
ikke fanger svetten inne. Det er 
heller ikke bra for huden å være 
for eksponer for sola for mye. 
Samme med skjorter, litt løssit-
tende skjorter i bomull, er ofte 
det beste antrekket for mannen. 
Gjerne et litt løsere snitt enn re-
sten 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 skjer-
mer for sola og varmen.

SOV GODT UTEN AC:  «Pem-
ba» fra den spanske leverandø-
ren «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 ”aircondi-
tion-sjokk”.

De fleste nordmenn er lite vant til den spanske sommervarmen. Her 
er tipsene for et sunnere og mer behagelig møte med heten og sola.
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Bar El Toro
Calle Vigo 24

Dona Pepa, Quesada
Tel: 602 64 48 39

Live underholdning i Juli
7. Ricardo kl. 20.00
13. Galaxy kl. 19.00

14. Dee kl. 19.00
21. Gary Moore kl.20.00
28. Johnny Fox kl. 20.00

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 un-
derholdning. Forskjellige artister hver uke, ka-
raoke, quiz og spill. Privat leie for bursdagsfest 
og andre events, spør oss! Alltid morsomt og 
vennlig stemning!

Et redningshelikopter fra Alicante-provinsens brannkorps måtte 
torsdag 15. juni hente en turgåer ut av naturparken Sierra Helada, 
mellom Albir og Benidorm. Ironisk nok betyr Sierra Helda, ”isfjellet”.

Den 62 år gamle mannen 
hadde sammen med tre 
andre lagt ut på tur tidlig 

om morgenen, men fikk proble-
mer etter seks timer i solen. De 
fire hadde satt seg som mål gå 
hele eggen langs fjellet, et områ-
de helt uten skygge.

Den 62 år gamle mannen som 
måtte hentes i helikopter fra Sier-

ra Helada skal ha følt seg dårlig 
og senere svimt av, skriver avisen 
Información. De andre i turlaget 
valgte derfor å ringe redningstje-
nesten 112. Mannen ble så fløyet 
ut av parken og deretter fraktet 
med ambulanse til et lokalt syke-
hus.

Uvanlig varmt i juni
Spania har fått en uvanlig tidlig 

hetebølge i årets sommer. Nor-
malt ligger temperaturen i midten 
av juni langt under nivået som nå 
registreres. Spansk meteorologisk 
institutt Aemet har advart mot 
varmen flere steder i landet, spe-
sielt i innlandet og syd i Andalu-
cia. Enkelte steder har temperatu-
ren kommet over 40 grader. Det 
er ventet at varmen skal vare frem 
til søndag 18. juni.

Turgåer måtte reddes fra 
solsteken i Sierra Helada

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

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra  29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær
Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3 - 100 mbps  fra 15 € per måned

SPESIAL-
TILBUD!

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

POPULÆR TUR TIL BENIDORm:  Stien 
som går fra fyret i Albir og til Benidorm er pop-
ulær og kan forseres av folk i alle aldre. Men 
undervurder ikke sola. Turen tar lett flere tim-
er, solhatt/caps og vann er absolutt å anbefale.
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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.

Altea €279.500 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++

601 324 656   albir@spania.no

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% rABATT I JUNI
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

Bolig i Spania

Selskapet har søkt kommu-
nen om den obligatoriske 
miljøutredningen som kre-

ves for slike prosjekter, en søk-
nad som nå er til behandling i 
kommuneadministrasjonen. 
Flere politiske partier er imot ut-
byggingen, men har så langt ikke 
kunnet stoppe prosjektet grunnet 
byggetillatelsen som ble gitt av 
det gamle PP-styret.

Tross motstanden mot høyhuse-
ne i Torrevieja, har ikke kommu-
neledelsen annet valg enn å åpne 
for videre saksbehandling. Ut-
bygger sitter på en byggetilla-
telse som ble gitt under perioden 
2008 til 2011 da Partido Popular 
satt med styringen. Dersom 
kommunen i dag skulle avvist 
saksbehandlingen ville de risi-
kert et erstatningskrav på flere 
millioner euro.

Prosjektet møter motbør fra flere 
hold. Foruten å endre byens ho-
risont mot havet, har enkelte 
ment at byggingen av tårnene vil 
gå utover den verneverdige kon-
struksjonen Canal del Acequión, 
en kanal for vannføring bygget i 
1480.

Utbygger er imidlertid klar i sin 
sak. I følge Grupo Baraka vil 
tvillingtårnene ikke medføre noe 
ødeleggelse hverken på miljøet 
eller Torreviejas kulturarv. Sel-
skapet går derfor videre med pla-
nene.

De to byggene skal ligge i hav-
neområdet i Torrevieja ved ave-
nyen Gregorio Marañón og par-
ken Doña Sinforosa. Tårnene 
som har fått navnet Torres Sin-
forosa vil ha 26 etasjer og en 
høyde på 82 meter.

Eiendomsselskapet Baraka går videre med planene 
om å bygge to høyhus ved havnen i Torrevieja.

Planer om høyblokker 
i Torrevieja går videre

Økonomi

Santander vil be om 7 mil-
liarder Euro fra eksterne 
investorer for å re-kapitali-

sere banken. Banco Popular har 
lenge slitt som følge av milliar-
der i gamle lån gitt til eiendoms-
prosjekter hvor utbygger ikke 

har kunne gjort opp for seg.

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

de Guindos er godt fornøyd med 
at Santander overtar den konkur-
struede banken. Han sier at ope-
rasjonen ikke vil ha noen effekt 
på det offentliges ressurser eller 
andre banker. Spania unngår 
altså at en banks dårlige plasse-

ringer får ringvirkninger for re-
sten av økonomien.
 Bankens 300.000 aksjonærerer 
taper sin investering. Banken har 
siste uken fått mer eller mindre 
halvert sin børsverdi.

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 umiddelbart.

Kjøper Banco Popular for en Euro

Det gir en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris på 
1.938 euro. I følge ana-

lysene vil prisøkningen kunne 
bidra til å bremse etterspørselen 
på lengre sikt.

Også for bruktboliger ble det 
prisvekst, men ikke like kraftig 
som for nye boliger. Transaksjo-
nene som ble gjort i løpet av 
april viser at prisene på brukt 
gikk opp med 2,7 prosent sam-
menliknet med samme måned i 
fjor. Det gir en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris på 1.456 euro. 
I følge tallene fra Centro de In-
formación Estadística del Nota-
riado økte salget av brukt i sam-

me periode med 1,2 prosent, 
mens salget av nye boliger ble 
redusert med 10,7 prosent. At 
salget av nye boliger gikk noe 
tilbake i april, forklares med 
prisøkningen på 13,8 prosent.

Dersom man ser nye og brukte 
boliger under ett, fikk man en 
prisøkning på 2,4 prosent i april 
måned. Det betyr en gjennom-
snittlig kvadratmeterpris på 
1.336 euro. Totalt ble det regis-
trert 40.005 transaksjoner, rundt 
2 prosent mindre enn i april i 
fjor. Kvartalsmessige målinger 
viser imidlertid økning i både 
salg og priser.

Ved slutten av første kvartal i år 
hadde prisene gått opp med 7,7 
prosent fra siste kvartal i 2016. 
Samtidig fikk man en økning i 
boligsalget på 21,8 prosent.

At markedet fortsetter oppover 
stemmer også bra med tidligere 
analyser fra forskjellige aktører i 
spanske eiendomsbransje, som 
BBVA, Bankinter, Banco Saba-
dell og Servihabitat. Skal vi tro 
ekspertene er det snakk om en 
moderat og stabil vekst med en 
salgsøkning på mellom 10 og 15 
prosent sammenliknet med 2016. 
Samtidig vil man få en prisøk-
ning på mellom 3 og 5 prosent.

Å kjøpe nytt i Spania er klart dyrere enn for bare et år siden. Det 
viser tall fra spanske notarer Centro de Información Estadística del 
Notariado. Fra april i fjor til april i år hadde prisen på nye boliger økt 
med hele 13,8 prosent.

Nye boliger koster 13% mer

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

TRE GANGER SÅ HØYE:  De 
avbildede blokkene på Playa 
del Cura er 12 etasjer høye. De 
nye blokkene blir tre ganger så 
høye med 26 etasjer.

Bolig i Spania
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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

1617-FC: GOD MULIGHET !! Vakker og solrik Bungalow 5 minutter fra stranden i Albir !!! 
Renovert i 2013. 108 m2  to etasjer. Romslig stue m terrasse på 18m2, kjøkkenm,vaskerom, 
hage på 38,97 m2 foran 30m2 bak, 3 sov 2 bad, en terrasse på 4,5 m2, parkering. Vakker 
utsikt over Sierra Helada og Benidorm. Felles basseng tennisbane og lekeplass.

ALFAz DEL PI | € 149.000

  Tel: 965 873 346  
670 369 660  

www.fredlanucia.es    
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, utebelys-
ning, basseng dekke, utendørs dusj/toalett ++

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

I følge Solvia er det spanske 
eiendomsmarkedet inne i en 
ny ekspansiv periode med 

økt etterspørsel og prisstigning. 
Veksten skiller seg imidlertid fra 
utviklingen for femten år siden 
som endte med boligboblen og 
sammenbruddet i eiendomsmar-
kedet i 2008. Det vises blant an-
net til at markedet nå beveger 
seg i forskjellige tempoer, av-
hengig av hvor man befinner seg 
i Spania.

Regioner som Madrid og Catalo-
nia vil kunne få en årlig prisstig-
ning på henholdsvis 14 og 11 
prosent, mens andre steder der 
etterspørselen er lavere vil få en 
mer moderat prisvekst.

I storbyer som Madrid og Barce-
lona og andre populære ferieste-
der vil prisstigningen kunne bli 
betydelig høyere enn gjennom-
snittet grunnet en «naturlig» et-
terspørsel etter boliger og press 
fra utleiemarkedet rettet mot tu-
rister.

I gjennomsnitt vil prisene øke 
med 7,3 prosent i året, til og med 
2020. I samme periode vil eien-
domssalget øke med mellom 7 
og 8 prosent per år - frem til 
564.000 solgte boliger i 2020, 

nytt og brukt sett under ett.

Når det gjelder det årlige beho-
vet for nye boliger vil det være 
høyere en fjorårets 64.000 god-
kjente prosjekter. Solvia er imid-
lertid mer moderate enn andre 
aktører i markedet som har an-
slått opp mot 200.000 enheter 
per år og estimerer behovet til å 
ligge på rundt 110.000 boliger 
fordelt på forskjellige steder i 
landet.

Blant byene der nye prosjekter 
vil være mest aktuelle nevnes 
Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Málaga, Alicante, Córdoba, Bil-
bao og San Sebastián.

Samtidig med veksten i marke-
det vil etterspørselen fra vanlige 
forbrukere med boliglån få økt 
tyngde (fra 20 til 30 prosent), 
mens andelen kjøp fra investorer 
vil bli redusert (fra rundt 15 til 
10 prosent).

Spanske boligpriser vil de neste to til tre årene få en årlig prisstigning på 7,3 prosent. Det er konklusjonen i en ny rapport 
fra Banco Sabadells eiendomsselskap Solvia. I storbyer som Madrid og Barcelona vil prisveksten kunne bli betydelig 
høyere grunnet en «naturlig» vekst i etterspørsel etter boliger og press fra utleiemarkedet rettet mot turister.

Sabadell spår prisvekst på 7,3 prosent årlig

Avda Alfred Nobel 121. Torrevieja - Tlf 696 908 835
www.sydenhus.no Mail: pal.harr@sydenhus.no / charlotte@sydenhus.no

NORSK BOLIGFORMIDLING I SPANIA SIDEN 1995
Nye prosjekter - bruktboliger - investeringsprosjekter

Vi selger gjerne din bolig
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BOLIGPRAT

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

J. IVARS BERTOMEN

ET FIRMA Å STOLE PÅ -  35 ÅR I BRANSJEN PÅ COSTA BLANCA

PROSJEKTERING OG BYGG 
OPPUSSINGER OG BASSENG

Tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

POSITIVT mARKED:  Spesielt i de store 
byene ser man at turister gjerne etterspør 
leiligheter fremfor hotel, noe som er med å 
drive prisene oppover. Bankens estimat på 
7.3% er over andre mer konservative esti-
mater hvor man har spådd om 3-4% prisvekst.

Bolig i Spania

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLE OSCAR ESPLA 9, LOKAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus
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SKANDINAVISKE MØBLEr, BETJENING, SErVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

20 % RABAT PÅ ALLE VÅRE DANSKE VISION MADRASSER
*Gjelder iKKe nedsatte Varer

Opprinnelsen til festivalen 
for ‘Virgen del Carmen’ 
(Jomfru Carmen) ligger i 

tidligere Karmelittordenen, 
grunnlagt i det trettende århun-
dre og senere spredt over hele 
Europa.

I 1609 bestemte kirken seg for å 
dedikere den 16. juli til sin skyts-
helgen, Virgen del Carmen. I 
1901 ble ”Virgen del Carmen” 
erklært skytshelgen for den span-
ske marinen og ble utvidet til 
beskytter alle typer av marine-
relaterte grupper som fiskernes 
organisasjoner, som, faktisk, er 

nå ansvar for å organisere feirin-
gen i kystbefolkningen. 

Mange kystbyer av Valencia fei-
rer festivaler til ære for “Virgen 
del Carmen”: Alicante, Altea, 
Benidorm, Calpe, El Campello, 
Santa Pola, Moraira (Teulada), 
Torrevieja, La Vila Joiosa eller 
Jávea i Alicante provinsen; Al-
cossebre (Alcala Xivert), Burri-
ana, El Grau de Castellón de la 
Plana, Torreblanca eller Vinaròs 
i Castellon provinsen; Cullera, 
Daimús, Gandia, Oliva, La Pobla 
de Farnals, Puerto de Sagunto, 
Sueca eller Xeraco i Valencia 

provinsen. 

I flere dager rundt 16. juli feires 
det for ‘Virgen del Carmen’. I til-
legg til den religiøse feiringer 
hører mer lek og morsomme ak-
tiviteter med til dagens tradisjon, 
ikke minst fyrverkeriet. I de 
”utenom-religiøse” handlinger 
inngår: konkurranser, løp, festi-
valer, konserter og spektakulære 
fyrverkeri som sendes opp fra 
land eller fra båter og flåter i 
sjøen. 

Blant høydepunktene er messen 
og prosesjonen, som ledes av 

helgenbildet av jombruen som 
bæres gjennom ”maritime nabo-
lag” og til slutt tas hele prosesjo-
nen, inklusive helgenbildet, ut på 
sjøen etterfulgt av en liten ar-
mada småbåter. Det er en følel-
sesmessig prosesjon hvor det er 
laget et ”offer” av blomster og 
laurbærkranser som blir kastet i 
vannet til minne om de som har 
dødd på havet og samtidig som 
man synger salmen “Salve Mari-
nera”, som også brukes i påske-
prosesjonene. 

Torrevieja: 2. til 16 juli
Lørdag 9. juli er det blomster-

offer. Dette foregår ved Paseo 
de Juan Aparicio hvor man går 
frem til ”Hombre del Mar”. 
Lørdag 16. juni kl 19.30 tar man 
med selg helgenbildet fra fra 
Plaza de la Constuticion ned til 
fiskerhavnen hvor helgenen blir 
tatt med ut på sjøen.

Altea: 14 til 16. juli. Sjømen-
nene hyller sin skytshelgen Vir-
gen del Carmen. Hovedsette for 
festivalen er nede på strandpro-
menaden, ved siden av havnen. 
Det blir er en vakker sjøprose-
sjon hvor bildet av Jomfruen 
fraktes med båt over bukten og 

Virgen del Carmen
Sjøfarernes skytshelgen feires i Juli

Virgen del Carmen er en av de viktigste fiestas som feires langs kysten i Spania. Nå i juli markerer man 
”sjømennenes” skytshelgen og det blir opptog og mye mer i byer som Torrevieja, Altea og Benidorm. I 
kommuner med lange maritime tradisjoner har festivalen vært viktig for å be om beskyttelse og hell på det 
farefulle middelhavet samtig minnes de som aldri kom hjem igjen.
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„Ekonomiska och effektiva lösningar för alla typer av fönster“

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

den skadliga UV strålningen och 
blekning av föremål

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

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

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

 

Folix
Expertos en láminas de protección

®
S.L.

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

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

Calle Apolo 51, local 3
03182 Torrevieja (Alicante)

Kontor & Showroom:

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

Utan

Film
Med

Film

blomster kastes på havet. I Al-
tea feirer man San Pedro (Sankt 
Peter) samtidig som Virgen del 
Carmen.

Benidorm: 8. til 16. juli, En 
liten jente som leser ett vers 
for jomfruen er blant de stør-
ste begivenhetene. Aktivitetene 
holdes i området rundt ”Paseo 
Colon 2”.
Benidorm Feirer også San Fer-
min 6. juli, San Jaime 25. og 
Santa Ana 26. til 29. Juli.

Calpe: 16. juli: Sjømenn går i 
prosesjon fra havnen med sin 
skyttshelgen ”Virgen del Car-
men”. De gjør ett blomsteroffer 
og en hyllest til de som “ aldri 
kom tilbake” fra sitt arbeid på 
havet. 

Villajoyosa: 15 til 16 juli. Sjø-
menn går i prosesjon fra havnen 
med sin skyttshelgen ”Virgen 
del Carmen”. De gjør ett blom-
steroffer og en følelsesmessig 
hyllest til de som “ aldri kom 
tilbake” fra sitt arbeid på havet.

Kontakt det lokale turistkontoret 
for detaljert timeplan for prose-
sjoner og feiringen.

PYNTET OG KLAR:  Fiskerne dekorerer 
sine båter før den store dagen. En av bå-
tene skal frakte selve helgenbildet ut på 
sjøen. Andre båter skal frakte fiskerne og 
deres familier ut sammen med “jomfruen”. 
Bildet er fra Campello.

Kommunen påpker at alle 
trekkfugler som er kom-
met for sommeren er fre-

det. I tillegg spiser hver fugl opp 
mot 850 mygg og andre insekter 
om dagen, noe som i seg selv 
kan være grunn til å la dem være. 
Blant annet er svale- og seiler-

reder oppunder hustaket ikke 
uvanlig å se mange steder. Roja-
les kommune opplyser at all 
fugl, samt reder, egg og fugleun-
ger, er beskyttet av spanske na-
turvernlover. Overtramp kan 
bøtelegges med mellom 5.000 og 
200.000 euro. 

Ulovlig å fjerne fugle-reder
Rojales syd på Costa Blanca advarer innbyggerne mot 
å fjerne fuglereder på eiendommen. De små er fredet.

Rojales

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. 

Også 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, 
1974, 1995 og 2017.

Etter en hel måned uten nedbør 
kom imidlertid regnet. Det skjed-
de 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 be-
tyr mer sol og økte temperaturer. 

Tørreste mai siden 1995
TorreviejaBRINGER HUN LYKKE?:  

Jomfruen og helgenbildet 
som representerer henne 
står sentralt i feiringen. Hun 
skal beskytte fiskere og sjø-
menn fra havets farer.
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www.scandigo.es

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15  

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Velkommen innom! 

Calle Marcelina 44, 
Nueva Torrevieja

965 70 85 85

Torreviejas koseligste terrasse 

Torrevieja

Torrevieja stadig fattigst

Det er det laveste for kom-
muner i Torreviejas kate-
gori og en femtedel av 

landets rikeste by Madrid-kom-
munen Pozuelo de Alarcón med 
173.014 euro. Torrevieja havnet 
nederst på listen også i 2015 og 
2016. 

Kommuneledelsen i Torrevieja 
har flere ganger kritisert INEs 
målinger for å være missvisende. 
Blant annet har det vært anført at 
halvparten av innbyggerne i Tor-
revieja er av annen nasjonalitet 
enn spansk. Mange av disse har 
lite eller ingen inntekt registrert i 
Spania. Samtidig står de oppført 
som innbyggere i kommunen 
(empadronados) og bidrar derfor 
til at gjennomsnittet trekkes ned.

Antallet ferieboliger 
gir gale utslag
Videre er Torrevieja angivelig en 
av få byer i Spania der antallet 
boliger nummer to overstiger an-
tallet primærboliger. Det betyr at 
mange innbyggere bor kun deler 
av året i kommunen og har sin 
primære base andre steder med 
inntekten registrert der. Dette 
gjelder utenlandske innbyggere, 
men det gjelder også spanjoler 
som bor andre steder i landet og 
som har valgt Torrevieja som sitt 
andre hjem.

Blant spanske kystbyer ved Mid-
delhavet har Torrevieja vært 
blant de billigste på eiendoms-
markedet. Leiligheter er blitt 
solgt til priser helt ned mot 
30.000 euro. Samtidig har lav-
prisselskapene satset stort på fly-
reiser dit, med flyplassen Alican-
te-Elche bare 45 minutter unna 
med buss.

Man regner også med at en viss 
del av folks inntekter i Torrevieja 
er unndratt beskatning, mer enn i 
andre byer. Det antas at dette 

Velkommen innom oss i Quesada!
Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfort-
able omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en 

inspirert og levende meny som endres stadig. Kom og nyt vår deilige, 
tradisjonell søndagslunsj eller velg fra noen av Laurel’s andre favoritter.

Gjør din SøNDAG til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny. 
Treretters, 13.50€, vin inkludert.

Kjøkkenet er åpent fra kl 13.00 til 21.00 | A la carte også tilgjengelig.

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurels.es

Kjøkkenet er åpent: 
Tir-Lør  18.00-22.00

Søndag: 13.00-21.00 
Mandager stengt

 Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurels.es

Laurel´s, Quesada

8. Juli, CHLOE LEIGH * 15. Juli, IT TAKES TWO
22. Juli, ANDY JONES * 29. Juli,  ANDY WINWOOD

Kveldens meny 16€ p.p. eller A La Carte

Live musikk-netter i Juli

Torrevieja er nok en gang kåret 
til den fattigste kommunen i 
Spania. I følge de siste målin-
gene til det nasjonale statistik-
kbyrået Instituto Nacional de 
Estadística (INE) ligger den 
årlige gjennomsnittsinntekten 
for en husstand på 14.462 euro. 

En postmann i Torrevieja er 
dømt til ett års fengsel for 
å ha unnlatt å levere 226 

brev og pakker i perioden 2011 
til 2014.

Mannen skal ha latt de aktuelle 
forsendelsene hope seg opp i 
postfordelingen, for deretter å 
kaste brevene i søpla. I tillegg til 

den betingede fengselsstraffen er 
mannen ilagt bot på 900 euro og 
fratatt retten til offentlige verv i 
fire og et halvt år.

Kastet posten, dømt til fengsel
Torrevieja

LAVPRIS-TURISmENS mEKKA:  Torre-
vieja ble av El Pais i 2015 omtalt som “Lav-
pris turismens mekka”. Få steder i Spania er 
boliger så billige som i Torrevieja. Noe som 
naturlig vis fører at at mange av de som flyt-
ter til byen ikke er spesielt formuende.

blant annet gjelder privat utleie 
av ferieboliger, en virksomhet 
som er stor i Spania og der man 
vet at mange driver svart.

Avslører også sannheter
Men selv om de spesielle egen-
skapene til Torrevieja bidrar til å 
nyansere bildet, avslører INEs 
levekårsundersøkelse også en-
kelte bekymringsverdige for-
hold. Under overskriften «Krise 
i lavpristurismens mekka» skrev 
avisen El País i 2015 om hvor-
dan tvilsom politisk styring, ei-
endomsspekulasjon og finans-
krise hadde rammet den 
populære kystbyen.

I 1991 hadde Torrevieja 25.000 
innbyggere. Tjue år senere var 
tallet nærmere 100.000. Mannen 
bak ekspansjonen var Pedro Her-
nandez Mateo, Partido Populars 
ordfører i byen fra 1988 til 2011, 
nå i fengsel for korrupsjon.

For å stimulere vekst omregu-
lerte den tidligere ordføreren 
nesten hele kommunen til ut-
byggbart område. Bare de to la-
gunene ved Torrevieja og La 
Mata (erklært naturpark i 1989) 
ble holdt utenfor. På et tidspunkt 
skal han ha innført et system der 
folk fikk tilført 3.000 euro i ”be-
taling” dersom de registrerte seg 
som innbygger i kommunen.

I denne perioden, fra slutten av 

1980-tallet og frem til finanskri-
sen i 2008, ble det satset enormt 
på utbygging i Torrevieja. Man-
ge var sysselsatt i bygge- og an-
leggsbransjen og stadig flere ble 
lokket til byen med tilbud om 
billig eiendom.

Utviklingen var imidlertid ikke 
bærekraftig. I dag er mange av 
de som kom til byen arbeidsle-
dige og de som er i arbeid er i 
stor grad avhengige av den se-
songbaserte turismen, en av de få 
reelle næringsveiene som er 
igjen. På slutten av 1970-tallet 
jobbet fremdeles mange med by-
ens saltproduksjon. I dag er tallet 
redusert til et minimum. På som-
meren nær tredobles byens be-
folkning, men når vinteren kom-
mer er det igjen lite pågang. 
Mange i lokalbefolkningen må 
da klare seg uten inntekt, over-
leve på familien, trygd eller opp-
sparte midler.

Inngår i EUs levekårsunder-
søkelse
Til grunn for INEs undersøkelse 
ligger statistikk fra 126 spanske 
kommuner, valgt ut etter befolk-
ningstetthet og størrelse på by-
kjerne. Studien inngår i EUs 
faste levekårsundersøkelse Ur-
ban Audit (Eurostat) og har til 
hensikt å føre oppsyn med leve-
standarden i medlemslandenes 
byer. Torrevieja havnet nederst 
på listen også i 2015 og 2016.
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www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

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

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

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

quironsalud.es

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

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud  
er din helse

• Avtale med de største nasjonale og internasjonale 
selskapene

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

Følg deg som hjemme

Akkut tjeneste

24t/7 dager i uke

(+34) 966 925 779

Pedro Hernández Mateo er 
snart ute av fengsel, men 
kan ikke vende tilbake til 

kommunepolitikken. I hvert fall 
ikke med det første. Ved siden av 
fengselsstraffen på tre år ble han 
nemlig også fratatt retten til of-
fentlige verv i elleve år.

Mateo var ordfører i Torrevieja 
fra 1988 til 2011. I november 

2012 ble han dømt til tre års 
fengsel for å ha manipulert kom-
munens anbudskonkurranse for 
tømming av søppel og påsett at 
kontrakten gikk til to selskaper 
han selv hadde valgt ut på for-
hånd. Avtalen gjaldt for ti år og 
hadde en verdi på nærmere hun-
dre millioner euro.

Mateo var også medlem av Va-

lencia-parlamentet da partikol-
lega Francisco Camps var regi-
onspresident. Sistnevnte 
politiker ledet Partido Popular i 
Valencia fra 2002 til 2011, en 
periode med utstrakt korrupsjon 
i partiet. En rekke av PPs regi-
ons- og kommunepolitikere er i 
dag enten tiltalt eller dømt i for-
skjellige korrupsjonssaker.

Torrevieja-ordfører ut av fengsel
Partido Populars tidligere ordfører i Torrevieja, Pedro 
Hernández Mateo, slipper ut av fengsel i slutten av juli. Den 
69 år gamle PP-politikeren har da sonet tre år for korrupsjon 
og dokumentforfalskning.

Torrevieja

Raúl Valerio Medina skal i 
perioden 2009 til 2011 
blant annet ha brukt flere 

tusen euro på dyre restauranter. 

Restaurantbesøkene som han 
gjorde sammen med kommunens 
revisor skal ha skjedd opptil fire 
ganger i uken, helger inkludert. I 
tillegg til fengselstraffen er den 
tidligere ordføreren fratatt retten 
til offentlige verv i tre år.

Raúl Valerio Medina (PSOE) 
skal hele tiden ha hevdet sin 
uskyld i saken og påstatt at utgif-
tene var legitime, knyttet til utø-
velsen av ordførervervet. I følge 
påtalemyndighetene skal det to-
tale beløpet som ble betalt med 
kommunens kredittkort i perio-
den 2009 til 2011 ha vært på 
rundt 23.000 euro. I tillegg til 

restaurantbesøk, ble kortet belas-
tet med reiser og hotellopphold.

Aktor i saken hadde opprinnelig 
bedt om 4 års fengsel for de to 
tiltalte. Straffen ble imidlertid 
redusert til ett år etter at både den 
tidligere ordføreren og hans kol-
lega i sluttfasen av saken tilstod 
forholdene de var anklaget for og 
godtok et erstatningskrav på 
14.000 euro.

Begge skal allerede ha startet 
nedbetalingen av kravet. Raúl 
Valerio Medina ble ordfører i Bi-
gastro i 2008 etter at hans for-
gjenger og partifelle Joaquín 
Moya ble arrestert og fengslet 
for korrupsjon. Rettsavgjørelsen 
som falt onsdag 7. juni var er for-
lik mellom de anklagede og sta-
ten. 

PSOE-ordfører 
fikk ett års fengsel
PSOEs tidligere ordfører i Bigastro like utenfor Torrevieja er 
dømt til ett års fengsel for misbruk av kommunens penger. 

Bigastro
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Villajoyosa

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

Få en gratis time helt uten forpliktelser:

96 587 08 68 

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

24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis konsultasjon og årlig sjekk

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

SPESIALIST I IMPLANTATER

Vis dette tilbudet og få

20% på all behandling
i juli og august.

SOMMER-
TILBUD

NORSK PERSONELL

I slutten av juli går den spektakulære feiringen av 
“Moros y Cristianos” av stabelen i  Villajoyosa. 
Tema er berberske sjørøveres angrep på byen i 
1538. Og det brukes båter og simulerte sjøslag 
når historien skal fortelles.

Moros y Cristianos
Juli-festival i Villajoyosa

FARGERIKT:  Fiske har tradisjo-
nelt vært viktigste næring i Villajo-
sa. Det heter seg at fiskerne malte 
husene i sterke farger så de enklere 
kunne ”se hjem” fra sjøen. Andre 
forklarer de fargerike valgene med 
at det måtte til så fulle sjøfolk kunne 
finne hjem etter jobb.

SJØRØVERI OG SLAVEHAN-
DEL  Sjørøveri var vanlig i pe-
rioden festspillet i Villajoyosa er 
hentet ifra. Spanjolene raidet byer 
langs kysten av Nord-Afrika, man 
var på jakt etter rikdom og slaver. 
Nord-afrikanerne gjorde likeså 
langs spanske-kysten. Byer som 
Altea bærer fortsatt preg av dette. 
Gamlebyen er bygget rundt og på 
murene av fortet man bygde for å 
forsvare seg mot røverne som kom 
sjøveien.

I 250 år har landsbybefolknin-
gen markert at man “besei-
ret” berberske pirater i et an-

grep sommeren 1538. Byen ble 
riktig nok plyndret, så piratene 
fikk det de var ute etter. Feirin-
gen, som går av stabelen hvert år 
fra den 24. til den 31. juli, er til 
ære for kommunens skytshelgen 
Santa Marta.

Festlighetene begynner egenlig 
allerede i mai. Man gjør da et 
“blomster offer” til “Den hellige 
Maria”, samtidig øker aktiviteten 
i venne-gjengene som utgjør de 
“peñas” som tilsammen utgjør 
hovedpersonene i fiestaen.
Den 25. og 26. juli deltar de i 
opptogene som går gjennom 
byen flere ganger. Tradisjonelt 

har de forskjellige gruppene vært 
utkledd som karikaturer av krist-
ne, moros og berberske pirater. 
De siste årene har dog utklednin-
gene sklidd ut. Drakter som min-
ner mer om afrikanske stammer 
fra det sydlige afrika har blitt 
vanlig, “Tusen og en natt” og 
“Lord of the Rings” ser også ut 
til å ha overtatt feiringen av 
“Moros y Cristianos”.

Sjøslaget, El Desembarco
Høydepunktet for festivalen er 
ved soloppgang 28. juli, klokken 
05.00, i det mer enn 30 piratskip 
nærmer seg bystranda. De “krist-
ne” er dog klare for å forsvare 
byen i et stort slag full av lys, ild 
og krutt rett på stranden i Villa-
joyosa. Kampene går gjennom 

byens gater og piratene fra Nord-
Afrika ender med å okkupere by-
ens festning.

Ettermiddagen samme dag sam-
ler de “kristne” nye tropper og 
man angriper festningen i gam-
lebyen og det hele ender med at 
man symbolsk, kaster piratene 
på sjøen igjen.
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EYEDOCTOR
C O S T A  B L A N C A

DIN ENGELSKTALENDE øYELEGE PÅ COSTA BLANCA

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

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

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

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK

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)

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

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

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

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

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

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

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

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

Gatelangs i Alicante

La Explanada de España egner 
seg også utmerket som oriente-
ringspunkt i Alicante, hvis sen-
trum er relativt lite og oversikt-
lig. Strandpromenden, også kjent 
som Paseo de la Explanada, løper 
parallelt med havnen og går fra 
Puerta del Mar til Parque de Ca-
nalejas. Promenaden ble bygget 
over en gammel dike på første 
halvdel av det tjuende århundre 
og består av seks og et halvt mil-
lioner røde, blå og hvite fliser. 
Flisene er satt sammen i en bøl-
geformet mosaikk som er emble-
matisk for Alicante.

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

staselige Placa dels Estels.

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

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

Castillo de Santa Bárbara
El Monte Benacantil, beliggende 
omtrent midt i dagens Alicante, 
har alltid spilt en viktig rolle i 
byens historie. Her har man fun-
net rester av redskaper som stam-
mer fra bronsealderen. På den 
166 meter høye fjelltoppen ligger 
Castillo de Santa Bárbara, en av 
Europas største eksisterende 
middelalderfestninger, og Costa 
Blancas fremste historiske turist-
attraksjon. De eldste delene av 
festningen dateres tilbake til det 
9. århundre.

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

Shoppingsentre
Når det gjelder shopping er det 
mange muligheter i Costa Blan-
cas hovedstad. Skal du ha mest 
mulig for pengene drar du til 
handlesenteret like ved siden av 
universitetet. Spanias største kjø-
pesenterkjede, El Corte Ingles, 
har hele tre avdelinger i Alicante. 

Alicante
Costa Blancas hovedstad

ALICANTES HANDLEGATE  
Shopping gjøres best på Corte In-
gels og i avenyen som går mellom 
varemagasinets to avdelinger. Det 
ene er viet klær, tekstiler og tilbe-
hør, det andre ”alt annet”.

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring
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Aqua Natura åpnet dørene 
i 2007, som et tilskudd 
til Terra Natura. Dy-

reparken fikk dermed sitt eget 
store badeland, med sklier, bøl-
gebasseng og masse masse mer. 
Så Agua Natura er den største 
og nyeste i Benidorm området.

Det finnes sklier for barn i alle 
aldre  her.

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

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

I et eget basseng svømmer små-
fisk og hai side om side. Ønsker 
man å snorkle blant haiene, fin-
nes det muligheter også for det.
   
Åpningstider:
Juli, august og første uken i sep-
tember, åpent fra 10.00 til 20.00.
Fra den andre uken i 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 dyrepar-
ken Terra Natura.

Se www.terranatura.com for de-
taljer.

Aqualandia
Aqualandia i Benidorm er 

verdt et besøk når det er 
skikkelig varmt. Vann-

parken Aqualandia ligger vegg - 
i- vegg med sjødyrparken Mun-
domar mellom Albir og 
Benidorm.

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

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

Aqualandia er det beste alterna-
tivet for de minste barna. For 
familier med større barn anbefa-
ler vi Aqua Natura. Dyreparken 
Mundomar er også best for de 
minste barna sammenliknet med 
Terra Natura.

Åpningstider:
10.00 - 19.00 alle dager.

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

Aqua Natura

Badeparkene 
i Benidorm

AQUA NATURA:  Parken som ligger inntil 
Terra Natura er den nyeste og den som nok pas-
ser best for hele familien. De med veldig små 
barn vil nok finne Aqualandia på andre siden av 
Benidorm mer passende. Utvalget av små sklier 
og basseng for de minste er bedre der. Og na-
boparken Mundomar er langt mindre enn Terra 
Natura og passer bedre for de minste.

AQUA NATURA:  Parken er ikke 
”bare badeland” det er sjølove-
show her og et lite akvarie.
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Mexicansk 
Restaurant

i Albir

Calle Juan Sebastian Bach 19
 03581 Albir - Tlf: 865 675 938

Casa Dracula endrer nå navn til AMY’s restaurante!
Den samme gode 
maten og Amalie 

som alle kjenner er 
fortsatt eieren.

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

AMY’s
restaurante

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 13-15.30 - middag 19.30-23.00
mandager stengt

Prøv vår spesialitet

           L
am

Delikatesser 
& Eksklusive viner

Ny i Albir

Calle Ruperto Chapi 9, Edif. Coliseo, Albir Tel: 689 934 201
Åpent: Mandag - Lørdag 10.00- 13.30 og 17.30 -22.00

Tilbud alle fredager og lørdager i Juli
Zintzo Crianca Rioja Rød og Bellota Skinke  €24.95
V&R Hvit og et brett variert utvalg ost   €21.95
Vivanza Rose og norsk røkelaks €14.95

Benidorm

Den franske eiendomsin-
vestoren Unibail Ro-
damco er i gang med 

byggingen av Benidorms første 
kjøpesenter. Benidorm er en av 
få spanske storkommuner som til 
nå ikke hatt et eget kjøpesenter. 

Det nye senteret skal ligge ved 
hovedveien nord-øst for sentrum 
med enkel adgang fra Alfaz del 
Pi og Altea. Dersom alt går etter 
planen skal senteret åpne før 
sommeren 2019.
Kjøpesenteret i Benidorm er med 
sine 55.000 kvadratmeter det 

største som er under utbygging i 
Valencia-regionen for øyeblikket 
og innebærer investeringer på 
rundt 200 millioner euro. Byg-
gingen av senteret vil medføre 
omfattende endringer i infra-
strukturen. Det skal blant annet 
lages en massiv rundkjøring ved 
riksvei N-322 og en helt ny 
veitrasé inn til sentrum av Beni-
dorm hvor det i dag ligger flere 
gamle diskotek. Dersom alt går 
etter planene skal utbyggingen 
være ferdig i løpet av to år med 
åpning av senteret før sommeren 
2019.

Nytt kjøpesenter på vei i Benidorm

Plaza Mexico Albir

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

De aller fleste vil finne noe som 

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

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

Åpningstider:
Sjekk parkens hjemmeside for 
åpningstider og billettpriser.

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

Ytterligere opplysninger, sjekk:
www.aquopolis.es

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

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

vi den siste av Torreviejas bade-
parker. 

Flamingo Aqua Park, som er 
den minste av de tre, er liten og 
oversiktelig. Her finnes to sklier 
og et stort basseng med forskjel-
lige 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

Et godt alternativ til popu-
lære Aquapolis, kan være 
den over 20 år gamle ba-

deparken, Aqua-Park Rojales, i 
Ciudad Quesada. Her finnes fle-
re forskjellige sklier, tre barne-
bassenger, samt et stort hoved-
basseng. På serveringsfronten 
kan man velge mellom en re-
staurant med standardmeny, og 
en kiosk som serverer is, brus, 
øl og andre småting. 

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

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

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

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

Mer info på: 
www.aquaparkrojales.es

Flamingo 
Aqua ParkAqua-Park Rojales 

Aquapolis

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

besøkte museet i sitt første leve-
år. Samlingen av havets mangfol-
dige vesener er framkommet 
gjennom donasjoner fra private 
personer i og utenfor Spania.

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

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

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

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

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

Museet er unikt og til stor glede 
for lokalbefolkningen og turister. 
Museet er spesielt godt tilrette-
lagt for skoleklasser som skal 
lære om det spennende livet i 
havet. 

Åpent tirsdag, torsdag og lørdag 
10-14.00.  Gratis inngang.

Torrevieja

Naturhistorisk 
i Torrevieja

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 
nålevende arter fra både Middelhavet og andre hav.

Museet ble grunnlagt i 
1995 for å bevare Tor-
reviejas historie, og 

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

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

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

Myndighetene i Torrevieja leg-
ger stor vekt på at denne tradisjo-
nen ikke skal gå tapt. Hvert år 
arrangeres kurser for elever ved 
Inmaculada skolen, her undervi-
ser en gruppe ildsjeler i produk-
sjonsmetoder og saltutvinnin-
gens historie. Kursene avsluttes 
ved at hver enkelt elev deltar i 
byggingen av en ”saltbåt”.

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

På Museo del Mar y de la Sal fin-
ner du en rekke historiske gjen-
stander fra både båtbyggerindus-
trien 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 ”S-
61 Delfin” og ”Albatross III”. 
Førstnevnte er en gammel mili-
tær ubåt, mens ”Albatross
III” tidligere har patruljert mid-
delhavskysten for det spanske 
tollvesenet. 

Begge båtene kan beskues, både 
innvendig og utvendig, nede på 
havna i Torrevieja, nærmere be-
stemt på Museo Flotante, som er 

en del av Museo del Mar y de la 
Sal.

Åpent hverdager og lørdag 10-
14.00 og 17-21.00, søndager kun 
dagtid.

Torrevieja

Salt- og sjøfartsmuseum
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.

*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.

** Kjøp din entrebillett for 9€. Vis den ved inngangen etter förste besøket så gjelder den en dag til, for de neste 7 dagene.

Spaniaposten

UPPFRISKANDE NÖJEUPPFRISKANDE NÖJE

9
KOM TILLBAKE 

for 

**€
Avda. Delfina Viudes, s/n. 03183 Torrevieja. Alicante
Tel: 902 345 008// GPS: W 0,67936 N 37,99396
www.torrevieja.aquopolis.es

3
RABAT

*€

SPANIA16RAA3

WWW.TORREVIEJA.AQUOPOLIS.ES 

OCH FÅ DIN RABATT MED

DENNA KOD*

GÅ IN PÅ
WWW.TORREVIEJA.AQUOPOLIS.ES 

OCH FÅ DIN RABATT MED

DENNA KOD*

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

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

givelser omgitt av rundt 2.500 
blomster og trær. 50 av dyrear-
tene er utrydningstruede. Gjør 
deg klar for en drømmereise 
hvor alle verdensdeler er repre-
sentert.

I Europas mest moderne dyre-
park, begynner det hele 225 mil-
lioner år tilbake i tiden. Der blir 
du hilst velkommen av kjem-
peinsekter i tidsalderen som kal-
les Pangea. Derfra blir du tatt 
videre gjennom en hel verden 
av dyr, show, utstillinger og ak-
tiviteter.

Terra Natura er noe mer enn bare 
en dyrepark, det er en opplevel-
sespark, hvor alt er gjennomført 
til det fullkomne. Opplevelsene 
står i kø, og det er ikke mulig å 
få med seg alt i detalj på en dag. 
Så velg deg ut en del av de tin-
gene du syntes ser mest interes-
sante ut.   

Enten det er tropisk urskog, 
vulkaner, indiske elefanter el-
ler mayaindianere du er ute et-
ter, finner du noe i Terra Natura. 
Når det gjelder dyr, kan parken 
friste med det aller meste. Her 

er slanger og krypdyr, tigre, ele-
fanter, neshorn, bøfler, krokodil-
ler 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 oppvisnin-
ger i noen av mayaenes hellige 
ritualer, en kopi av det røde for-
tet i Rajastan, sarikledde danse-
rinner, greske tempelruiner og 
en autentisk kopi av en gresk 
landsby.  

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

Hjelpsomme vakter er hele 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 ki-
osk i en gammel buss, en liten 
restaurant på en indisk markeds-
plass, eller et moderne toalett i 
en gammel gresk tempelruin. 

Skulle du mot formodning bli 
lei under drømmereisen, finnes 
det alltids andre muligheter. 

Hvis det frister med avveksling, 
kan du ta turen til Terra Naturas 
egen badepark ”Aqua Natura”, 
som ligger like ved. 

Priser 
0-3 år: gratis
Barn: 18 euro for kombinasjons-
billett
Voksen: 18 euro for kombina-
sjonsbillett.
Grupperabatter 

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

Se nettside for nærmere detaljer 
www.terranatura.com

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

Costa Blanca Barnehage
www.costablancabarnehage.com 

Åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 La Nucía

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

E-post: 
post@costablancabarnehage.com

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

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og SE hvor 
flott vi har det!!

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

Terra Natura

NÆRKONTAKT: Terra Natura byr 
på mindre gitter, gjerder og mere 
nærkontakt med dyrene enn de 
fleste andre parker. Man kan van-
dre fritt mellom rådyr, gjeiter og 
mange andre dyr.
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Barnevennlige show med humor og spenst, er hovedtrekkplastrene 
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.

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

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

Regnemester
Til slutt står addering og multi-
plikasjon på programmet, pape-
gøyen viser seg snart å være reg-
nemester også.   Går du videre, 
mellom en mørk og ”skummel” 
gang voktet av pirater og flag-
germus, kommer du til sjøløve-
nes verden, også her holdes et 
imponerende show. Sjøløvene 
samler søppel i bassenget og 
klapper begeistret. 

Så deler de ut fiskeluktende 
smellkyss, før de demonstrerer at 
de også behersker munn til munn 
metoden. Til slutt kan publikum 

la seg avbilde med den oppmerk-
somhetssøkende ”livredderen”.

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

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

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

Åpent: 10.00 - 19.00
www.mundomar.es

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

Taller Botella

AUDI A3 1.8 160C.V.CABRIO
CHRYSLER VOYAGER 2.5D 143CV
CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.6D
FIAT 500S 1.2 69C.V.
FIAT DOBLO 1.3D 75C.V.

FORD C-mAX 1.5D 120C.V.
FORD C-mAX 1.6TDCI 115C.V.
FORD C-mAX 1.6TDCI 115C.V.
FORD C-mAX 1.6TDCI 115C.V.
FORD C-mAX 1.6TDCI 115C.V.

FORD TRANSIT CONNECT 1.8TD 
FORD CONNECT VAN 1.8TD 

FORD FIESTA 1.4 AUT.80C.V.
FORD FIESTA 1.4TDCI 68C.V.
FORD FOCUS 1.5TDCI 120C.V.
FORD FOCUS 1.5TDCI WAGON 120
FORD FOCUS 1.6 100C.V.
FORD FOCUS 1.6 AUT.100C.V.
FORD FOCUS 1.6 AUT.100C.V.
FORD FOCUS 1.6 AUT.125C.V.
FORD FOCUS 1.6TDCI 109 WAGON
FORD FOCUS 1.6TDCI 109C.V.
FORD FOCUS 1.6TDCI 115C.V.
FORD FOCUS 1.6TDCI 95 WAGON
FORD FOCUS 1.6TDCI AUT.109C.V.
FORD FOCUS 2.0TDCI AUT.WAGON

FORD FUSION 1.6TDCI 90C.V.
FORD KA 1.2 69C.V.
FORD KA 1.2 69C.V.
FORD SPORT KA 1.6 95C.V.

FORD KUGA 2.0TDCI 136C.V.
FORD KUGA 2.0TDCI AUT. 140 4X4
FORD KUGA 2.0TDCI AUT.150 4X4
FORD mONDEO 1.6TDCI WAGON
FORD TRANSIT 2.0TD 125C.V.

HYUNDAI SANTA FE 2.4 145C.V.
OPEL mERIVA 1.7CDTI 110C.V.
PEUGEOT 208 1.4D 68C.V.
RENAULT CLIO 1.5D 75C.V.
SEAT ALTEA 2.0D AUT.140C.V.
SUzUKI SX4 1.9D 120C.V.

Verksted

Bruktbil

Månedens bruktbil
Ford Mondeo Stv. 
115HK, 1.6 Diesel
2012 , 86.900km 

€ 14.480

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

Nybil

Mundomar

Våre bruktbiler har 12 måneders ga-
ranti. Omregistrering er inkludert 
i prisen. Bilen kontrolleres teknisk 
før overlevering. TRYGT KJøP!

Alt for din bil. ITV kontroll, årlig ser-
vice, dekk-skifte, aircondition kon-
troll / service, oppretting og lakker-
ing, forsikring. FORNUFTIGE PRISER.

17900
7900
14500
9850
6400

17500
13500
13500
12500
11500

10500
4950

7250
4900
19000
24100
7250
9950
7800
12950
7500
8500
12100
9950
8950
10500

7500
5900
6250
3775

13500
19500
28700
14480
17950

4900
9995
9950
8500
9500
7900

DELFINSHOW:  Parkens største attraksjon er delfinshowet. 
Denne aktiviteten blir mer og mer kontroversiell. Et lite basseng er 
veldig lite for et stort pattedyr. Dyrene trenes opp til å måtte gjøre 
sine triks for å få mat. Mange av dyrene ble fanget som små i havet 
solgt til parker og trent opp.
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Vitenskapsbyen 
og akvariet

Byens egen stjernearkitekt 
Santiago Calatrava, har 
her fått boltre seg fritt på 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spania.no
REPORTASJEMAGASIN PÅ NETT

Flere spennende utflukter på:

KATASTROFE FORNYET BYEN:  Etter at katastrofeflommen av Turia-
elven flyttet man elvens løp. Det nå tørrlagte elveleiet som slynger seg 
rundt sentrum, er gjort om til enorme grøntområder, kulturhus, museer, 
IMAX kino, fotballbaner og mye mye mer. Ingen europeiske storbyer har så 
store sentrumsnære grøntarealer som Valencia.

Akvariet er et av de største i 
Europa og vel verdt et besøk.

BARRIO CARmEN: ”Carmen” kaller man den gamle bydelen i sentrum. 
I sjarmerende smågater finner man tapas og rødhvin på hvert gatehjørne. 
Dette er området for å spise og drikke til en billig penge med massevis av 
god steming på kveldstid. Her er det kort vei mellom arkitektoniske perler 
såvel som historiske ruiner fra både romertiden og etter. Litt ”finere” er 
området rundt ”Conde Altea” hvor byens beste restauranter ligger. Vil du 
handle gå mot Gran Via, som er Valencia handlegate. Ankomst med bil di-
rekte til sentrum, parker i parkeringshuset på ”Plaza Reina” og du har alt i 
gå-avstand, adkomst til ”Carmen” via ”Plaza Virgen” derifra.

PLAzA VIRGEN
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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.

OMSOrGSTJENESTEr
Trygghet    Helse    Glede    Omsorg    Trivsel

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

FYSIOTErAPI

Bestill dine reiser gjennom oss
Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser 
for deg, for lag og organisasjoner.

FYSIAKOSrEISEr AS

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse

Vi vektlegger trygghet, 
trivsel og gode opplevelser!

Kontakt Anne Elisabeth Nesset 
Tlf: 0034 628 870 070 
email: fysiakosreiser@gmail.com

Du reiser trygt,
vi er medlem av

Nært samarbeid med norsktalende lege
Utleie / salg av trygghetsalarmer Safemate. 
Medlemstjeneste om du 
ikke ønsker alarm

Tlf +34 600 015 470

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

Uketilbud på velværebehandling

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

Klippekort 
på trening

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

En av Spanias mange litt snodige men morsomme festivaler er «Batalla de 
los Flores», blomsterslaget som går av stabelen siste søndag i juli hvert år.

Et fargerikt lite opptog, 
med musikk og store flå-
ter med jenter kledd som 

«falleras» går opp og ned Va-
lencias «Paseo de la Alameda». 
Høydepunktet er når får man 
får kaste blomster på de stiv-
pyntede. Men jentene er ikke 
forsvarløse de er «tungt bevæp-
net» med tennisracketer så de 
kan forsvare seg og slå tilbake. 
 
Batalla de los Flores markerer 
slutten på juli-festivalen som 
feires i nesten hele juli. Valencia 
byr i løpet av måneden på uten-
dørskino, fyrverkeri, en rekke 
konserter mange av dem som 
en del av byens jazz-festival. 
 
Tradisjonen går tilbake til 1892, 
det hele begynner med at de de-
korerte flåtene blir kjørt opp og 
ned avenyen «Paseo de la Ala-
meda» fire ganger. De stivpyn-
tede jentene som sitter på flåtene 
er «Falleras» som representerer 
sin bydel og sin «falla» en av 
dem er den regjerende «dron-

ningen» eller «Falla Mayor», de 
andre konkurrere om tittelen for 
neste år. Den regjerende «Falla 
Mayor» får æren av å være et 
av de mest ettertraktede målene 
for blomtene som etterhvert su-
ser gjennom luften den femte 
gangen opptoget går gjennom 
avenyen.

Blomsterkrig  i Valencia

FALLERAS:  Jentene som har æren 
av å bli angrepet med blomster er 
”falleras”. Det vil si de er kronet 
”prinsesser” av sine nabo-forenin-
ger. Det krones hvert år gjerne to 
for hver forening. En ”mayor” som 
da gjerne er voksen og en ”infantil” 
som representerer barna. Den hel-
digste av alle blir ”Fallera Mayor” 
nesten dronning av Valencia for et 
år. Jentene er ikledd tradisjonelle 
Valencia-bunader med tilhørende 
karakteristisk frisyre og pynt.

Selv om Fallas går av stabelen i Va-
lencia på våren er det aktiviteter og 
forberedelser året rundt og et utall 
er sysselsatt.

PLAzA VIRGEN

BLOmSTRENDE:  Valencia er en ”blomstrende” by. ”Puente 
de las Flores” (blomstrebroa). Er godt kjent i byen og populær 
for ”selfies” blant de besøkende. Til høyre rådhusplassen midt 
i sentrum.
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Signert avtale om boligkjøp 
Hvordan gjenomføres selve salget?

Å kjøpe og selge en bolig 
er en av de viktigste hen-
delsene i livet. 

Ikke bare av det umiddelbart 
økonomiske, men også fordi det 
i de fleste tilfeller representerer 
et valg med konsekvenser for 
lang tid fremover. Transaksjonen 
vil påvirke familiens økonomi i 
lang tid enten man er selger eller 
kjøper av sitt hjem eller feriebo-
lig.
 
Derfor trenger både kjøper og 
selger sine garantier. Spesielt 
viktig er det at juridiske aspekter 
er kartlagt. Desto mer ved handel 
i utlandet hvor man kanskje ikke 
kjenner språket og reglene. 
 
For å oppnå dette formålet kre-
ves det at begge parter er korrekt 
informert og får gode råd før en-
delig beslutning tas og bindende 
dokument signeres. Dette inne-
bærer da juridiske garantier i 
henhold til spansk lov. Partene 
signerer et skjøte foran en notar 
og påfølgende registrering av 
transaksjonen gjøres i grunnbo-
ken i eiendomsregisteret. 
 
Notaren - Hvem er det og 
hva gjør han?
 
Betegnelsen notarius publicus 
kommer fra latin og betyr offent-

lig protokollfører. Institusjonen 
har også sine røtter i romerretten. 
Siden den gang har dette utviklet 
seg, men utviklingen har ikke 
vært lik i alle land. I land som 
Frankrike, Tyskland, Italia og 
Spania, hvis rettssystemer byg-
ger på romersk-germansk rett, 
har notarius publicus i dag en 
særlig viktig posisjon i det judi-
sielle system. I de nordiske lan-
dene, som tidlig utviklet sine 
egne rettssystemer, har ikke no-
tarial-funksjonen samme betyd-
ning.
 
Her i Spania er notar-embedet 
øremerket de som har bestått ju-
ridisk eksamen. Men det er bare 
begynnelsen. Det er vanlig at det 
tar fem seks år etter ferdig jus-
eksamen før man har bestått no-
tarius opptaksprøvene men noen 
bruker opptil ti tolv år. Etter 
lange studier er det muntlige og 
skriftlige eksamener før inntak i 
notarial-kollegiet. Muntlige og 
skriftlige opptaksprøver inklude-
rer sivilrett, arverett, familierett, 
eiendomsrett, selskapsrett, pan-
terett og tema som berører det 
juridiske ved skilsmisse, vigsel i 
tillegg til andre lands rettsprak-
sis, skattemessige-, juridiske- og 
administrativ praksis og mye 
mer. Få yrker har så omftattende 
og tungt teoretisk grunnlag som 

notar-yrket.
 
Signering av salget foran Notar 
er viktig fordi:
 
Offentlig utstedt skjøte, bekreftet 
av notar, er bevis for retten og 
offentligheten for kontraktens 
gyldighet for avtalepartene. Det 
beviser eierskapet og eventuelle 
heftelser.
 
Nødvendigvis innebærer dette at 
notarius har kontroll på alle juri-
diske aspekter knyttet til eien-
dommen: innehaver, heftelser, 
status, regulerings-situasjon, 
skatteaspekt, og alt annet som vil 
kjøperen trenger klarhet i for å 
eliminere risiko og forbli i sin 
komfort-sone.
 
Overskjøting av bolig
Når dagen kommer og partene 
møtes foran Notarius Publicus 
skal han verifisere at partene er 
den som de utgir seg for å være. 
Han kontrollerer all dokumenta-
sjon og bevitner underskriftene. 
Notarius kan måtte sjekke og 
bekrefte at boligen lovlig sett er 
ferdigstilt. At antall kvadratme-
ter kommer klart frem av doku-
mentasjonen.
 
Likeledes har han eller hun kon-
rollert at eiendommen selges 

uten heftelser og at ingenting er 
endret i siste liten. Det sjekkes at 
eiendomskatten er betalt, at det 
ikke er merknader med hensyn 
til kystloven, planendring som 
motorvei gjennom tomten, ek-
spropriasjoner eller bruksendrin-
ger. Det sjekkes at pengene ikke 
stammer fra skatteparadis og at 
de er betalt på lovlig vis. Notaren 
bevitner at selger og kjøper er 
ved sine fulle fem og skjønner 
språket i dokumentene eller har 
tolk som mestrer sjargong og 
innhold i skjøtet på begge språk. 
 
Så signeres avtalen av partene på 
nummerert offentlig papir og er 
fullverdig rettskraftig dokument. 
Skjøtet nyter da status som lov-
gyldig, og kan kun kansellerer 
ved rettsavgjørelse.
 
Oppdatering av offentlige regis-
tre og notarens oppgaver 
Når kjøper og selger har signert 
skjøtet foran notarius så skal han 
eller hun utføre påfølgende nød-
vendige administrative prosedy-
rer elektronisk. Dette er for ek-
sempel å registrere endringen av 
eierskapet i kart-registeret (Ca-
tastro) og underrette skattetatens 
kartdatabase og likningsregister 
om eierskapet.
 
Registrering av overdragelsen i 

grunnboken er et ekstra lag sik-
kerhet utover skjøtet. Selve re-
gistreringen er ikke obligatorisk 
men det er sjelden noen velger å 
ikke registrere transaksjonen. 
 
Skatter og avgifter
Partene er pliktige til å betale 
skatter og avgifter som følge av 
overdragelsen. Dokumentavgif-
ten skal betales. I Valencia-regi-
onen er den på 1,5%, beløpet kan 
varierer noe i Spanias andre re-
gioner. For nye boliger tilkom-
mer også moms i tillegg til doku-
mentavgiften som er på rundt 
10%.
 
På bruktbolig skal overdragelse-
skatten innbetales regions-skat-
tevesenet innen 30 dager etter en 
formelle skjøteutstedelsen. I Va-
lencia regionen er beløpet for 
tiden 10% .
 
Likeledes skal det tilbakeholdes 
3% av den nye skjøteverdien 
dersom selger ikke er skatte-re-
sident i Spania. Disse pengene 
betales inn til skattevesenet som 
et «depositum» for eventuell ge-
vinstskatt og annen ubetalt skatt. 
Hvis selgeren har betalt sin skatt 
under eierskapet og ikke har hatt 
gevinst på salget vil beløpet blir 
tilbakebetalt om det søkes for 
det.

AV: mONA NIELSEN,
EIENDOmSmEGLER

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

De neste trinn etter inngått «intensjons-avtale» eller «avtale om reservasjon av bolig» er tema 
i denne delen av vår artikkelserie om kjøp og salg av bolig i Spania. Vi tar for oss alle trinn fra 
reservasjon av boligen frem til og transaksjonen til slutt «tinglyses»  som det heter i Norge.

FOTO: CALABARDINA / MURCIA
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Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- Altea (montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA mARINA (LOS mONTESINOS)

- ALBIR
- LA zENIA
- GRAN ALACANT
- ALFAz DEL PI

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada, 
  mil Palmeras

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa

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

Supermercados

Superbrico
- Las mimosas

- TORREVIEJA

- TORREVIEJA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

-Albir
-Alfaz del Pi

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

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

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

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% rABATT I JUNI
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

Orihuela

For å forene de mange små 
kongedømmene som til da 
hadde utgjort mesteparten 

av den iberiske halvøya ble kris-
tendommen brukt.

Moros y Cristianos festivalen 
markerer på et ikke akkurat his-
torisk korrekt vis Maurernes «in-
vasjon» og 800 år senere, deres 
nederlag for de kristne troppene 
fra Nord-Spania. Morsomt er det 
å beskue uansett. Dette er årets 
viktigste festival i Orihuela.

I juli markerer man i Orihuela «Moros y Cristianos». Årets festival begynner 9. juli og farer 
frem til 17. juli. Den historisk-inspirerte feiringen markerer da kristne fra Nord-Spania 
erobret den sydlige delen av Spania som i over 800 år var et multikulturelt samfunn av Jøder, 
Muslimer og Kristne. 

Moros y Cristianos i Orihuela

Prisene på det spanske eien-
domsmarkedet fortsetter å 
stige. Økningen gjelder 

både for utleie og salg og er spe-
sielt tydelig langs kysten. Costa 
Blanca, Costa del Sol, Balearene 
og Kanariøyene er blant stedene 
som kan nevnes, men også byer 
der sol og bading er mindre 
fremtredende opplever vekst. 
 
I følge en analyse fra den span-
ske eiendomsportalen Pisos.com 
presentert i midten av juni har 
prisene for hus og leiligheter 
som ligger ved havet økt betrak-
telig det siste året. Tydeligst er 
økningen på salg av ny eiendom-
mer, med priser som i dag ligger 
19,8 prosent høyere enn for bare 
et år siden. En gjennomsnittsbo-
lig ved kysten er i dag beregnet 

til over 215.000 euro (ca. 2 mil

lioner kroner). Også utleiemar-
kedet langs kysten opplever ty-
delig vekst, med priser som i dag 
er 13,5 prosent høyere enn i 
2016.
 
Populære feriesteder som Costa 
del Sol, Costa Blanca, Balearene 
og Kanariøyene er blitt dyrere. 
Prisene har imidlertid også gått 
opp på steder der sol og bading 
er mindre fremtredende. Her 
nevnes områder nord i Spania 
som ser ut til å ha overkommet 
stagnasjonen i markedet, steder 
der man istedenfor badestren-
der støtter seg på forskjellige 
kulturtilbud, gastronomi og na-
tur.

Prisene på det spanske eiendomsmarkedet fortsetter å stige 
sier tallene fra eiendomsportalens rapport. Økningen gjelder 
både for utleie og salg og er spesielt tydelig langs kysten.

Pisos.com Klar pris-
økning langs kysten

Program for 2017
9. Juli – Blomsteroffer til ære for helgenene Justa og Rufina. Fra 
Gabriel Miro kirken klokken 19.30.
12. Juli – Krig med «krutt og kuler». Troppene innvaderer festnin-
gen. Paseo Calvo Sotelo klokken 21.00.
13. Juli – Opptog / Karneval. Avgang fra Calle Ocarasa 21.30
14. Juli – Maurernes inntok, parade gjennom byens gater. Avgang 
fra Calle Ocarasa 21.30
15. Juli – De kristnes inntok, parade gjennom byens gater. Avgang 
fra Calle Ocarasa 21.30
16. Juli – Opptog for barna Avgang fra Calle Ocarasa 21.00
17. Juli – Avslutning med gudstjeneste og prosesjoner klokken 09.30 
fra rådhuset. 10.00 fra katedralen. 23.30 markeres slutten for festi-
valen med at man fjerner helgenbildet.
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SpaniaPosten.es

Gratis annonsering for private
1) Gå til www.SpaniaPosten.es/rubrikk
2) Skriv inn annonsen din, last opp bilde.
3) Lagre annonsen
4) Vi godkjenner annonsen i løpet av 24-48 timer, den publiseres på 
web og her i avisen.
5) Annonsen fjernes automatisk etter ca 30 dager.

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

www.boligispania.no

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

SKADEDYrBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

TJENESTE 
TILBYS

Gartner
alt arbeid i hagen tilbys. lang erfa-
ring med reingjøring eller fjerning 
av palmer. Vedlikeholder og ryd-
der 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

service basseng
løse fliser eller manglende fliser i 
bassinet... ikke altid nødvendigt at 
tømme bassinet, kan ordnes uden. 
Kontakt ved spørgsmål og uforplig-
tet tilbud. tel. 634988763.
costa blanca nord 

Personlig assistent
Fastboende personlig assistent 
med politiatt fra norge.alt fra kjø-
ring, 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 torre-
vieja fra drammen. Må være i tor-
revieja senest ca. 20. april tel. 0047 
90756717 costa blanca syd

renGjØrinG
jeg holder huset ditt rent fra sep-
tember til juni. snakker spansk og 
litt engelsk. Har vasket for nord-
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. Havari-
service: reparasjon/henting ved ha-
varisted + hjemtransport.
tlf 693694110 costa blanca syd

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

renGjØrinG
jeg holder huset ditt rent fra sep-
tember til juni. snakker spansk og 
litt engelsk. Har vasket for nord-
menn 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 rei-
sevenn, 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 

BIL & MC
2004 mod / kun 25000 km
Ford Focus, så god som ny bil. en 
norsk eier før meg. ny registerreim 
/ storservice i april. enda nybil-lukt! 
strøken bil, nye dekk. selges høyst-
bydende / prisant. pga retur til nor-
ge. €3800.00 tlf 93293291
costa blanca syd

”ny” bil selges
Ford Focus 2004 mod. bilen er kjørt 
kun 25000 km og fremstår som ”ny”. 
servicehefte. stor service 04/17, skif-
te registerreim, olje etc. nye dekk. ta 
kontakt, selges høystbydende pga 
retur til norge. tlf 93293291
costa blanca syd

BOLIG FOR LEIE
leilighet i altea ved gamlebyen le-
dig fra 1. sept. 4500 noK pr mnd.  
nyoppusset, praktisk og pen med 
ac. 1 sov.  super beliggenhet, men 
ingen utsikt.  
tlf / sMs / Whatsapp: 601 324 656

leilighet alfaz del Pi
nyoppusset leilighet i alfaz sentrum 
til leie.stor solrik stue,kjøkken,2 
soverom,1 bad.alt el.utstyr pluss 
vv.bereder nytt.langtidsleie for 
pensj. par. €500/mnd. + lys og vann.
tel.617573395 tlf 649853975 
costa blanca nord

bytte leil i sept oct
Vil noen bytte bolig i oslo reg mot 
rum i rekkehus i alfaz del pi i sept 
oct nov ca . tenger bolig da min 
sonn skal til lege i oslo og jeg far 
ledig rum her . passer for ens-
lig.0034600688575 Hilde
costa blanca nord

bytte leilighet ev leie
Hei,er noen interesert i a leie 
Ut en HYbel i oslotraKtene Fra 
sePteMber oG noen Mnd da 
Min sonn trenGer boliG For a 
Ga til leGe UndersoKelse.det 
er eV MUliGHet For ensliG a 
bYtte da jeG Har rUM Her €0.00
tlf 600688575 costa blanca syd

las Mimosas, orihuela
leilighet ved las Mimosas, orihuela 
costa for leie. Fin utsikt fra høy bal-
kong. norske tV kanaler. 2 soverom. 
dyr er tillatt. Pris: 1500-4000kr per 
uke, avhengig av hvor lang leiepe-
riode. sMs:41304274

Vakkert hjem inntil havet
lavpris langtidsutleie. dele leilighet 

med omgjengelig dame, 50. Vil gjer-
ne at du er ca 40 eller eldre. ledig 
for kvinne. smoking tillatt. Fredelig 
sted. sentralt. Velkommen! ring 17-
20. tove Maria. €350.00
tlf 41281840 costa blanca nord

solig lägenhet i benidorm
För övervintring,rincón de loix,350 
m till stranden.1 sovrum,1 badrum,1 
toalett,bra kök, rymligt vardagsrum 
med 2 bäddsoffor.inglasad terrass 
i söderläge.12:e vån.nyrenoverad.
Minst 3 mån.700€/mån+el. €700.00
tlf 606576587 costa blanca nord

nästan nytt radhus Polop
2 sovrum med separata vackra ba-
drum.Vardagsrum och kök. stora 
terrasser med utemöbl. Vacker 
utsikt. airecon. 15m till pool och 
lekplats. Från 350€ per vecka. 8juni-
10juli. 29juli-3sept. +46763509021 
€350.00 costa blanca syd

til leie torrevieja rosal
leilighet ledig for langtidsleie sen-
tralt i torrevieja område rosaleda. 3 
sov og 2 bad. Utsikt over Middelha-
vet.  tlf 95126049 costa blanca syd

BOLIG SøKES
Ønsker leie
Vi er pensjonister fra bergen som 
ønsker å leie hus/rekkehus i albir 
hvert år i september-oktober og 
mars-april. tilsammen 4 måneder 
hver vinter. Vi er ordens folk, godt 
kjent i området.
tlf 91722368 costa blanca nord

langtids leie albir,alfaz
norsk voksent par ønsker langtidsleie 
leilighet med 2 soverom,balkong/
terrasse,gangavstand til strand i 
området albir,altea,alfaz,calpe,allic
ante tlf 91617723 
costa blanca nord

langtidsleie av bolig
Vi er et voksent par fra norge som 
ønsker å leie bolig i området cabo 
roig minimum 6 mnd i året med 2 
soverom og terrasse/balkong, øn-
sker gå avstand til strand.Kontaktes 
gjerne på tlf eller min mail
tlf 91617723 costa blanca syd

DIVErSE &
LØSØrE

2-3 sykler kjøpes
Ønsker å kjøpe 2-3 sykler (voksne) 
enkel standard til ”småsykling”. Helst 

noenlunde i orden, men smårep. ok. 
ta kontakt: er på jardin Foya blanca 
v/albir denne uka, og fra 26. juli. 
€150.00 tlf 99265620
costa blanca nord

salg av barnebilsete
barnebilsete fra o til 18 mndr selges 
for 25 euro. Kun brukt 6 ganger. tor-
revieja 0034634319706 €25.00
tlf 634319706 costa blanca syd

tV selges
Pga flytting selges 42” tV , 160 euro, 
også en 32” tV for 90 euro. God 
stand, lite brukt. €90.00
tlf 91184748

costa blanca syd
sort lædersofa 150 cm velholdt. 
€30.00 tlf 965320018
costa blanca syd

JOBB SØKES
jobb sökes för sykeplier
svensk auktoriserad sjuksköterska 
erfaren inom kirurgi och akut medi-
cin söker arbete i spanien. 
cygan.art@hotmail.com
tlf 90796188 costa blanca syd

Kokk/servitør søker jobb
arbeidsom og utadvendt, er utdan-
net kokk og servitør som søker jobb 
i området alfaz,la nucia, albir, altea. 
er vant med lange dager og trives i 
høyt og stedene tempo. Kan nåes 
på 004745760407
costa blanca nord

tannlege søke jobb
jeg er en tannlege student i siste 
året som vil gjerne praktisere i spa-
nia. tlf 92061235 

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 nord

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
tlf 693868213 costa blanca nord

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

Reparasjon av vaskemaskiner, 
tørketromler, oppv. maskiner, 
v.vannsbereder, gassbrenner 

till vann. 
24-timer service. 

de-monteur@hotmail.nl
+34 604 273 387

Snakker Hollandsk & Eng

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

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

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

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
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Det var Ernest Heming-
way som på sitt vis brak-
te San Fermin til verden 

gjennom sin bok ”The Sun also 
Rises” og Hollywood produksjo-
nen som fulgte på slutten av fem-
titallet. Filmen var dog sensurert 
under Francos-diktatur og ble 
ikke vist i Spania før 1972. 
 
Festivalens er mest kjent for ok-
seløpene hvor dyrene blir jagd 
rundt 850 meter gjennom gatene. 
Frivillige hvitkledde stiller opp 
med de karakteristiske røde tør-
klene og løper foran dyrene på 
vei mot tyrefekterarenaen. Dette 
tar mellom to og tre minutter. 
Hvert år blir mange «heltemo-
dige» mennesker skadet av ok-
sene som ikke nøler med å sprin-
ge over eller stange ned dem som 

skulle komme i veien. 
 
Festivalens historie, San Fermin 
jages av oksene og halshugges 
 
San Fermin (Hellige Fermin) 
skal etter myten ha vært sønn av 
en romers senator som levde i 
det tredje århundre. Han skal ha 
vært en disippen av helgenen Sa-
turnios som døpte Fermin som 
først var prest i Toulouse i Frank-
rike. Senere reiste han til Pam-
plona hvor han var byens ørste 
biskop. Fermin ble halshugget i 
år 303 mens han var i Frankrike 
for å spre kristendommen. His-
torien forteller at San Fermin ble 
dradd gjennom gatene på vei til 
sin henrettelse med sinte okser 
etter ham, derav tradisjonen. 
 

San Fermin
Festivalens opphav:
-En halshugget biskop

Hvert år feires San Fermin over store deler av Spania, 
inkludert Benidorm og Torrevieja. Festivalen har sitt opphave 
i Nord-Spania og Pamplona (Navarra) hvor okseløpet er det 
første mange tenker på når de hører om «los Sanfermines». 
Festlighetene starter 6. juli klokken 12.00 i Pamplona og 
feires i Benidorm på Levante stranden samme dagen. I 
Torrevieja markerer man San Fermin i Februar.

“Den Hellige Fermin” var Pamplonas første 
biskop og ble halshugget i år 303 mens han 
var i Frankrike for å spre kristendommen. 
Historien forteller at San Fermin ble dradd 
gjennom gatene på vei til sin henrettelse med 
sinte okser etter ham, derav tradisjonen.

I Pamplona startet årets festlig-
heter fyrverkeri, og byen for-
vandles de neste ni dagene til en 
stor fest som teller med åtte ok-
seløp, tyrefekting, musikk og 
mer fyrverkeri. Festen har i den-
ne byen et budsjett på  rundt 3 
millioner euro. Nærmere tretti 
milioner norske kroner. 
 
Sanfermines er en gatefest og 
noen år har det deltatt mer enn en 
million. Denne oppsamlingen av 
folk krever et godt sikkerhetssys-
tem, rundt 3000 politifolk er på 

jobb i byens overfylte gater. Det 
er en egen en sanitetsplan for 
festen og det blir satt ut helseper-
sonell på de mest utsatte områ-
dene. Dette for å avlaste sykehu-
sene som helst tar seg av de 
alvorligste tilfellene. Det skal 
drikkes mye rødvin og Sangria, 
fulle folk ramler ned fra stativer, 
murer og oksene forårsaker også 
skader på de feirende. 
 
Det britiske utenriksdepartemen-
tet har advart briter og andre ut-
lendinger om hvor farlig det er å 

springe i okseløpene, flere har 
tidligere år måttet bøte med livet 
i disse farlige lekene, men oftest 
er det alkoholforbruket som er en 
del av årsaken til de dødlige 
ulykkene som nesten årlig finner 
sted under festivalen. Utenriks-
departementet opplyser også om 
at reiseforsikringene ikke dekker 
skader en måtte få av oksene. 
 

Spania.no
REPORTASJEMAGASIN PÅ NETT

Flere spennende utflukter, morsomme fiestas og videoer på:
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Det er ikke nødvendig å 
reise helt til Afrika for å 
oppleve flodhester og 

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

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

I Safari Aitana kan du kjøre egen 
bil blant ville dyr av alle slag, alt 
fra syv meter høye giraffer til 
papegøyer i alle regnbuens far-
ger. De første opplevelsene får 
du allerede ved inngangen. Der 
blir du sannsynligvis møtt av en 
gjeng med apekatter, som vil 
gjøre alt de kan for å nappe til 
seg noe av det du måtte med-
bringe av mat eller snacks.  

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

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

Åpningstider:
11.00-19.00. Mulighet for 
guidede turer 11.00-15.00

www.safariaitana.com

Safariopplevelse 
i spanske fjell

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

FLERE GODE FORSLAG
FOR UTFLUKTER PÅ
COSTA BLANCA
SE VÅR WEBSIDE

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

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.
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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.

Over 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 be-
vart etter at de ”kristne” syste-
matisk ødela de fleste spor etter 
denne epoken hvor også andre 
religioner fikk utfolde ser i Spa-
nia. 

Badene hadde en viktig funksjon 
i den muslimske verden. I følge 
Koranen er det obligatorisk med 

en rengjøring av kroppen før 
bønnen. Badet besto av tre rom. 

Det mest populære var Det var-
me rommet, Bayt-Al-Sajum, 
som kan sammenlignes med våre 
dagers sauna. De andre rommene 
ble brukt til rengjøring, ofte med 
kaldt vann. Menn og kvinner 
kunne ikke bruke badet samtidig. 
Fra 1270 begynte Elche å miste 
sin islamittiske karakter, og ba-
det ble omgjort til et nonneklos-
ter.
Omvisningen skjer i små grup-
per, og varer i ca. 15 minutter. 
Gjennom lyd- og lyseffekter blir 
vi tatt med på en reise flere hun-
dre år bakover i tida. Om du øn-
sker det kan du velge å få guid-
ingen 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 et-
termiddag.

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

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

Vi anbefaler førstnevnte alterna-
tiv, parken er ikke større enn at 
alt kan nås til fots. Det gir dessu-
ten en annerledes opplevelse å 
spasere. Slik kommer barna mer 
i nærkontakt med dyrene. Det er 
hele tiden noe nytt og spennende 
som venter, så de minste rekker 
aldri å kjede seg.

Rio Safari byr på opplevelser 
både for store og små, og egner 
seg utmerket for familieutflukter. 
Her kan du se sjimpanser som 
steller hverandre, krokodiller 
som sløver i sommervarmen, og 
staselige sjiraffer, som ter seg 
som om de var helt alene her i 
verden. Ellers kan dyreparken 
friste med blant annet løver, 
slanger og krokodiller.

Det arrangeres dessuten forskjel-
lige show i Rio Safari. 

Daglig viser papegøyer, elefanter 
og sjøløver frem sine ablegøyer. 
Det er også mulighet til å komme 
i nærkontakt med både slanger 
og krokodiller. La deg bli foto-
grafert med en pyton rundt hal-
sen eller en babykrokodille, med 
gjenteipet kjeft, på skulderen. 

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

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

Åpningstider:
Juli og august: 10.00-20.00
Juni: 10.00 – 19.00

www.riosafari.com

Rio Safari i Elche

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

Det mauriske 
badet i Elche

Daglig viser papegøyer, elefanter 
og sjøløver frem sine ablegøyer.

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

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

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

Ny i Albir
Hjemmelaget Pizza og Iskrem. 
Tapas, friske salater og 
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg  velkommen!

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

Maurerne var et etnisk gruppe, i hovedsak Berbere fra Nord-Afrika. De 
utgjorde sammen med jødene og de kristne den etniske miksen som 
utgjorde kystområdene og den sydlige iberiske halvøya i en 8-900 års 
periode. Araberne utgjorde også en del av gruppen fra Nord-Afrika 
men berberne kom altså først og var normalt flest. Arabere og Berbere 
hadde handelsruter til Østen og på denne måten kom nye produkter og 
viten til den iberiske halvøya og Europa. Ved Granadas fall i 1492 endte 
dette flerkulturelle samfunnet sin eksistens. Den nye staten Spania 
skulle være bare kristen. Muslimer og spesielt jøder ble forfulgt i en 
lang prosess vi i dag kjenner som  inkvisisjonen.
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  · MALLORCA

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

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

ü
ü
ü

Leiebil i Spania til lavpris 
og enkel bestilling online

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

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

Du kan enkelt endre din bestilling online

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Mest populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
SpaniaGuiden.noKonserter &

Festivaler
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