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Beste stranden for familien
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Live musikk, boder, mat og drikke!

Oliva Nova, foto Kim Ammouche

Fredag, LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG 09-15.00

ÅPEN

JUN
.
0
3
A
T FR

Norsk advokat Erik C. Saunes

I

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

Bar

Tapas
Live musikk Paella

Gratis parkering

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

Buss 7 - 9 - 12 stopper her
Avda Comunidad Valenciana 124

Benidorm (Vis a vis ITV) - 674 956 303

16år

Fiat 500

7 dager

33€

Ford Fiesta
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Ford Focus

VW Polo

7 dager

33€

7 dager

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

Kundeservice på ditt eget språk

Reserver i god tid for laveste pris. Tilgjengelighet og pris kan
endres. Prise-eksempel gjelder bil bestilt i slutten av juni for
utlevering 9. juli. Pris inkluderer standard forsikring m.m.
Eks. bensin og sikkerhets-depositum for bilen.
Se SpaniaGuiden.no detaljer og booking.

40€
Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Lavpris på leiebil

Ford Focus stv

7 dager

215€

Ford Focus Cmax

7 dager

239€
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Slutt på bompenger på motorveien

Flytog til Alicanteflyplass prioriteres
Flyplassen i Alicante får egen togforbindelse. Den spanske
regjeringen har annonsert at prosjektet som ble vedtatt i desember i fjor skal prioriteres slik at utbyggingen kan begynne.

Motorveien A7 mellom Alicante og Tarragona blir fratis fra slutten av
neste år. Dette kunngjorde Spanias nye minister for infrastruktur Jose
Luis Abalos i et intervju med ”El Pais” 18. Juni. Også andre veistrekninger
med bompenger i dag kan bli ”gratis” i fremtiden.

L

okalt vil dette bety mindre
trafikk på den overtrafikkerte og mange steder farlige riksvei N332 som spesielt
forbi Altea, Alfaz del Pi går
svært sakte.

A

licante-Elche blir dermed den eneste flyplassen i Comunidad Valenciana med eget tog til terminalen.
Utbyggingen begrunnes med at
flyplassen er blant Spanias største i antall passasjerer og den
klart største i Valencia-regionen.
Dagens «flytog» til flyplassen i
Alicante passerer to kilometer
unna terminalen i byen Torrellano og er en del av linjen mellom Alicante og Murcia. Med
den nye garantien fra den spanske stat skal en ny trase bygges
fra Torrellano og helt ut til terminalen. Prosjektet har en foreløpig
budsjettramme på 85 millioner
euro, rundt 812 millioner kroner.
Før arbeidene kan starte må det
imidlertid gjøres en miljøutredning. Den spanske regjeringen
ved utviklingsdepartementet
(Ministerio de Fomento) har anCITYBOX LA NUCIA
Lager pr m2 !
Overvåket, fritt for
mugg eller skadedyr!
BILLIGST I SPANIA !!!
INFO: 669 003 985

nonsert at prosjektet skal prioriteres og vil gå foran eventuelle
utbygginger ved andre flyplasser
i Comunidad Valenciana som flyplassen i Castellón og i Valencia
(Manises). Utbyggingen begrunnes med at flyplassen er blant
Spanias største og har den klart
største pågangen i Valencia-regionen, over 13 millioner passasjerer i 2017.
Aeropuerto Alicante-Elche blir
dermed den eneste flyplassen i
Valencia-regionen med eget flytog til terminalen. Toget vil knytte flyplassen til kollektivnettet i
Alicante by. Miljøutredningen
som skal gjøres før byggingen
kan starte, gjelder en strekning
på rundt én kilometer i området
mellom Torrellano og flyplassen.
Vedtaket om utbygging som nå
følges opp ble gjort i desember i
fjor, samme år som flyplassen
fylte 50 år.

Dette betyr også at det blir gratis
å kjøre til Valencia fra Benidorm,
strekningen koster i dag nesten
14 Euro i bompenger for en personbil.
Ministeren sier regjeringen vil
gjøre ”gratis” alle motorveier i
Spania i det lisensen til dagens
konsesjonstakere løper ut. Hans
departement vil også revurdere
betaling på veistrekninger hvor
staten har måtte ”redde” tidligere
private selskaper som driver
strekningen.
PSOE-regjeringen vil finansiere
drift av disse veistrekningen over
statsbudsjettet noe som enten betyr høyere underskudd på statsbudsjettet eller noe høyere skattetrykk i landet.
Tidligere regjeringer har signalisert at man vil fortsette å ta bompenger på A7 for å betale for

drift og vedlikehold her selv der
staten tar over etter private selskaper.

Mer penger på pensjonistene
PSOE har også lovet å øke pensjonene i Spania. Dette skjer til
tross for at dagens pensjonssytem er en stor byrde for landets
økonomi. Pensjonsutbetalingene
er for generøse sammenliknet
med hva arbeidstakerne har betalt inn og er større enn hva pensjonskassen kan makte over tid.
Til tross for dette sier PSOE de
vil øke pensjonene igjen så de
igjen øker i størrelse med prisnivået i Spania.

GARTNER

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

Design & konstruksjon, vedlikehold
automatiske vanningsystemer
grønne vegger, trim og beskjæring
Pålitelige og punktlige!
Kontakt oss for enkelt-oppdrag og
avtaler om regelmessig vedlikehold.

Ring Kike på 622 48 11 03

:
Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker
Kontakt oss på
.no
65
l3
el
st
av
gr
@
st
po
222
Av ullike årsaker kan man som pårørende være
Tlf: +47 975 48
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.
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Kan stoppes av ny regjering
PSOE-regjeringen sitter dog i
mindretall og blir det nyvalg i
2019 som man har snakket om
rekker PSOE trolig ikke å sette
så mye ut i live. De er også avhengig av støtte fra opposisjonen
noe som er høyst usikkert. I korte trekk ønsker PSOE-regjeringen å bruke mere penger, noe
som kan breme Spanias økonomiske vekst og øke underskuddet
i statsbudsjettet. Sosialistene må
enten kutte i andre utgifter noe
de ikke har signalisert at de vil
gjøre. Alternativet er økte skatter
i Spania eller å låne mere penger
i utlandet.

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

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.
Trykket på resirkulert papir

Eller melding på

SpaniaPosten

.es
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Benidorm

Festning fra 1300-tallet skal graves frem
Det første ordentlige forsvarsverket i Benidorm-området skal graves frem og gjøres synlig for
publikum. Fortet som ble bygget på 1300-tallet ligger begravet under utsiktspunktet ved klippen
Punta del Canfali i Benidorm.

CarOutlet.es
OUTLET DEL AUTOMOVIL

K

onstruksjonen er i dag
kun synlig ved festningsveggen som kan sees fra
den lille Mal Pas-stranden.

Ruinene etter fortet ved Punta
del Canfali i Benidorm forsvant
med et overbygg i 1928, et arbeid som ble utført i kommunens
regi. Platået ved klippen fikk senere sin nåværende utforming
med den kjente paviljongen og
utsiktspunktet.
Hvordan det syv hundre år gamle fortet skal vises for publikum
er usikkert. En mulighet skal
være å lage et utendørsmuseum
med gangveier og glass, slik at
man kan bevege seg gjennom
ruinene og betrakte de gjenværende bygningsmassene. Det skal
også gjennomføres arkeologiske
undersøkelser for å etablere hva
som finnes av rester etter fortet.
Før restaureringen kan starte må
også fundamentet for den opprinnelige konstruksjonen undersøkes og sikres.
Benidorm kommune har søkt
den spanske stat om midler til
prosjektet. Arbeidet som har et
foreløpig budsjett på 1,2 millioner euro er omfattende og innebærer at paviljongen, med søyler
og bueganger, trapper og utsiktspunkt må heves og fjernes.

BENIDORM: Ruinene etter fortet ved Punta del Canfali i Benidorm forsvant med et overbygg i 1928, et arbeid som ble utført i kommunens regi.
Platået ved klippen fikk senere sin nåværende utforming med den kjente
paviljongen og utsiktspunktet.
Baroniet i Polop
Festningen ved Punta del Canfali i Benidorm ble bygget på
ordre av baronen Admiral Bernardo de Sarriá i 1325 og hadde
til hensikt å beskytte området
mot angrep fra havet. Fortet var
underlagt baroniet i Polop og ble
bygget samtidig med at Benidorm fikk tildelt bystatus i Spania,
det såkalte Carta Puebla.
Opp gjennom årene skal fortet ha
skiftet hender mellom forskjellige herskere helt til Den spanske
tronen på 1700-tallet overtok
kommandoen over stedet. Festningen skal i perioden frem til da
ha vært utsatt for stadige angrep

Suzuki Vitara, Auto
2016, Petrol 1.6, 15,800km

Fiat Tipo, Combi
2018, Diesel 1.6, 2,720km

Ford C-Max, Ecoboost
2016, Petrol 1.0, 19,500km

Smart Forfour, Auto
2016, Petrol 1.0, 27,100km

Only 21,995 €

Only 14,995 €

fra pirater og blitt gradvis ødelagt.

Napoleons menn
De siste til å bruke fortet skal ha
vært Napoleons menn under Den
spanske selvstendighetskrigen på
begynnelsen av 1800-tallet. Fortet skal i den forbindelse ha blitt
delvis ødelagt av angrep fra engelskmennene.

Poli’s
Garage

Hurtig-verksted
Cami del Sarandò 80
Alfaz del Pi

Only 15,495 €

Only 12,295 €

Alt papirarbeid og garanti er
inkludert i prisen, ikke underlagt
finansiering.
Levering til en hvilken som helst
del av Spania og Balearene også
tilgjengelig.
Over 50 biler på vår nettside.

www.caroutlet.es

+(34) 96 575 09 79
Visit us at
Commercial Centre, Portal De La Marina, Ondara

693 695 669 966 395 490
polisgarage@gmail.com
polisgarage
Dekk, ITV / EU-kontroll, Diagnose
Vedlikehold

Polering, pleie og fjerning av skrap etc.

Restaurering og pleie av interør og lakk
Autorisert senter
Aplicacion Coater, profesjonell vask
Sport og lusksubiler, klassikere, Campere og motorsykler
VASK OG POLERING HJEMME HOS DEG!
NY ADRESSE: Calle Zubeldia 9, Altea, 699 602 213 gtrlavadoydetalles@outlook.com
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Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie

Fiestas

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

www.chiropractor-benijofar.es

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET
MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

i August

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

Pusse opp eller bygge nytt?

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
29 ÅR I SPANIA
Norsk advokat Erik
C.MORE
Saunes
WITH
THAN 6,000 PRODUCTS
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Bolig i Spania?

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

JULI 2017

965 85 44 63

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO
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TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55

CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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Benidorm

San Fermin

Fiestas
Orihuela
Moros y Cristianos

Villajoyosa

Moros y Cristianos

i Juli
Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Konserter

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

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

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

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

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Parque Comercial “Portal La Marina”
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

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

Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

www.ecorganicweb.com
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Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

O

Mistillitsforslag mot Rajoy

Største prisøkning siden 2007

Domstol: Du er for lat
til å få lommepenger!

S

E

t foreldrepar i Cantabria i
Nord-Spania slipper å betale
lommepenger til sin arbeidsledige datter på 23 år. En lokal
domstol mener datteren selv er
skyld i situasjonen. Etter spansk
lov plikter foreldre å forsørge
barna sine til de er i arbeid.

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie
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Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

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

Fiestas

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

pposisjonspartiet Podemos
har fremsatt et mistillitsforslag mot Spanias statsminister
Mariano Rajoy. Forslaget kommer etter nye avsløringer om
korrupsjon i statsministerens
parti Partido Popular.

Ny i Albir

Benidorm

Moros y Cristianos
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Valencia
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Sommer på Costa Blanca

Orihuela
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PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

PLAYA DE LOS LANCES - TARIFA - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
det praktiske
OG det formelle
Arv: Skifter og testamenter
next to KFC - Tel. 965 27 01 28
next to AKISkatt,
- Tel.forsiking,
965 27 01
27 oppussing,
ettersyn,
Av. Federico García Lorca, 20
Av. Costa Blanca,
7F, localbasseng,
1
vedlikehold,
hage.
Skatt og selvangivelser
03509 Finestrat (Alicante)
03760
Ondara
Snakk
med(Alicante)
bolig-eksperten i Albir!
Separasjon og skilsmisse
Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com

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

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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August

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

www.chiropractor-benijofar.es

AUGUST 2017

Varsel om ny papiravis tilgjengelig online + reportasjer, tips og siste nytt.
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Få SpaniaPosten på epost hver uke!
PSOE i La Nucía ber rådhuset
vil fjerne Franco-tittel

S

panias tidligere diktator Francisco Franco er fortsatt æresborger av La Nuca. Det PP-styrte rådhuset vil ikke fjerne tittelen
før eventuelt hele bystyret stemmer for dette.

panske boligpriser økte
med 7.7% årets første kvartal og utlendinger kjøper i
Spania som aldri før og utgjør nå
13.3% av markedet.
Det er «Colegio de Registradores», altså eiendomsregistrene,
som har lagt frem tallene som

T

orrevieja kommune vil
trolig oppnå et bedre vern
av byens kystområder enn
tidligere planlagt i den nye vernplanen fra regionale myndigheter
i Valencia.

26. MAI 2017

Cabo de Palos
Sjømat og dykkeparadis

viser til den største økningen i
spanske boligpriser på over ti år.
71% av spanjolene mener nå er
et godt tidspunkt å investere i
eiendom. Og over halvparten
(55%) av spanjolene nå vil anbefale familie og venner å kjøpe sin
første bolig nå.

Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje
I følge en uttalelse fra kommunen får byens strender den største
beskyttelsen som er mulig å oppnå med planen. Området som
skal vernes er betydelig utvidet
og gjelder blant annet både Cala
Ferris og Las Calas.

H

alvannen time syd for Albir
eller en halvtimes kjøring
fra Torrevieja ligger Cabo de Palos på veien ut mot La Manga.
De som stopper her kan nyte
sprellende fersk sjømat eller spesialiteten med ris og fisk “El Caldero”. Landsbyen er nært knyttet
til havet og byr på noe av den

beste dykkingen i Spania har å
by på takket være naturparken og
et utall godt bevarte skipsvrak.
Nesten alle av byens 500 innbyggere livnærer seg av havet direkte eller indirekte.

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

Moros y Cristianos

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

Benidorm

Kiropraktik
Sjokkbølge
Konserter
og laser
Behandling for
Norsk advokat Erik C. Saunes
slitasjegikt
Adviser Ann Sofie östeberg deDrSerna
Hans C Madsen D.C.

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

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

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

www.chiropractor-benijofar.es

Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Ny i Albir
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Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling
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Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

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

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm
Parque Comercial “La Marina”
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29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?
Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

vedlikehold, basseng, hage.

og reservering.

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “Portal La Marina”

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

SpaniaGuiden.no
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WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm
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ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

v. KFC
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next
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Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
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Arv: Skifter og testamenter
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Ondara
Snakk
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Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
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TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com
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CALLE LA LOMA, 37-39
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års erfaring som kiropraktor
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og 35
bygging
Arv: Skifter og testamenter
Tel: 966 185 242
Skatt og selvangivelser
693 371 616/617
Separasjon og skilsmisse C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

35 års erfaring som kiropraktor

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse
RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

Tlf: 865 649 255

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Attraksjoner for
hele familien

Valencia

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

• Tannlege & Implantater

965 71 32 55

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
C/Òscar Esplá, 5 • El Albir
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
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• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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Safariopplevelse
i spanske fjell
Det er ikke nødvendig å reise helt til Afrika for å
oppleve flodhester og elefanter i naturlige omgivelser.
Det holder med en tur til Safari Aitana. Husk bare å
lukke vinduene når du nærmer deg løvene.

D

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

Et triks, for å garantere at du får
sett mest mulig, er å kjøre rett
etter foringsbilen. Når dyrene
kjenner lukten av mat, kommer
de stormende frem fra sine skjulesteder. Da får familiens minste
mulighet til å pleie nærkontakt
med dyr de ellers bare har sett på
tv eller i vanlige dyreparker. Det
er kun de farligste rovdyrene
som er inngjerdet.
Hovedattraksjonen, i hvert fall
for de med barn i rett alder, er
nok løveparken. Løvene går løse
inne på et stort område som er
avgrenset fra resten av Safari Aitana. Her er det viktig å skalke
lukene og sørge for at dører og
vinduer er skikkelig lukket. Er
man riktig heldig kommer løvene helt innpå bilen.
Åpningstider:
11.00-19.00. Mulighet for
guidede turer 11-15.00 i det man
mater og steller dyrene.
www.safariaitana.com

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

Opplev og utforsk Spania!
Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N SKE O P P L E V E L SE S TA R T ER H ER

Valencia

Kundeservice

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

T

iden står mer eller mindre
stille på Tabarca, det søvnige fiskersamfunnet er
preget av ro og fred. Det er lett
og la seg rive med av denne
stemningen. Hvis du ikke har
lyst til å gi slipp med et første,
kan du la siste gå båt tilbake uten
deg, og heller bli noen netter.
Tabarca er den minste av Spanias øyer som er permanent bebodd, med rundt 50 fastboende.
Et tosifret antall serveringssteder
vitner dog om et betydelig større
innbyggertall i sommerhalvåret.
Det finnes et lite museum, og
kirken, som sammen med fyret
utgjør øyas eneste ”høyhus”, kan
være verdt et besøk. Ellers kan
du rusle rundt i de smale gatene,
ta deg et bad på en av de mange
små strendene, eller rett og slett
bare legge deg ned og slappe av.
De fastboende leier ut husene
sine til besøkende. Vanlig pris er
rundt 300 euro for en helg. Ellers
finnes flere mindre hoteller og
pensjonater. Et av hotellene tar
100 euro natten, for overnatting
i det som tidligere skal ha vært
guvernørens bolig.

Spennende historie
Da sjørøverne herjet på 16 og
1700-tallet var Tabarca et farlig
sted å være. Med utgangspunkt i
den lille øya angrep og plyndret
de flere steder langs Costa Blanca. Utbyttene gjemte de i de
store grottene som omringer Tabarca. Sjørøveriet tok imidlertid
brått slutt da tunisierne invaderte
øya og tok hele sjørøverbosetningen til fange i 1741.
27 år senere betalte den spanske
kongen, Carlos III, tunisierne en
betydelig sum for å forlate Tabarca. Så gjorde han øya om til
militær utkikkspost og fengsel.
Sistnevnte skulle snart bli beryktet.

Landets verste forbrytere ble
sendt dit. Hele den gamle bymuren er full av små fangehull,
mazmoras.
Tabarca ligger 15 kilometer sør
sørøst for Alicante, og 9 kilometer øst sørøst for Santa Pola, den
lille øya er 1750 meter lang og
300 meter bred på det bredeste.
På slutten av 1800-tallet hadde
øya nærmere 1.000 innbyggere,
hvorav flesteparten livnærte seg
av fiske, som fortsatt i dag er
viktigste næringsvei. Til tross for
at det nå bare bor i underkant av
50 personer på Tabarca.

Ta med dykkermaska
I 1986 ble det etablert et marinereservat i farvannene utenfor Tabarca, som var Spanias første av
sitt slag. Områdets marine fauna
og flora regnes som unik i Middelhavssammenheng, og marinereservatet egner seg svært godt
for dykking og snorkling.

Turer arrangeres fra Santa Pola,
Torrevieja og Alicante. Enkelte
av båtene har glassbunn.

TABARCA: Det tar bare en kort båttur fra Santa Pola eller Alicante by ut
til Tabarca. Her kan du nyte roen og
krystallklart vann og fantasere om den
gangen sjørøverne gjemte sine skatter
i øyas mange små huler.

- ALT innen hjemmesykepleie
- 24 timers vakttelefon
- Trygghetsalarm på ditt språk
- Tolketjenester
- Utlån hjelpemidler
- Sykehjem på dagen
- 20 års erfaring

www.costablancanursing.com Tlf 619 274 038
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Eiendom

Over 4 millioner turister
besøker Spania i sommer

Privat øy solgt for 3,2
millioner euro

Over 4 millioner utenlandske turister er i løpet av sommermånedene ventet til
Costa Blanca og resten av Comunidad Valenciana. Tilstrømningen fra utlandet i
juni, juli, august og september er beregnet å gi inntekter på rundt fire milliarder euro.

T

urismen er generelt viktig
for Valencia-regionen og
står for rundt 14 prosent
av regionens bruttoprodukt noe i
overfkant av hva turismen gjør
for økonomien nasjonalt.
Tilstrømningen av utenlandske
turister fra juni til september i år
- beregnet til 4,1 millioner personer - er ventet å gi inntekter på
rundt fire milliarder euro, 7 prosent mer enn for samme periode

i fjor.
Tallene ble presentert av Valencia-regionens president Ximo
Puig under et møte med representanter for regionens turistnæring tirsdag 12. juni. I følge Puig
har inntektene fra turismen så
langt i år økt fra i fjor. Fra januar
til og med april skal rundt 2,2
millioner utenlandske turister ha
besøkt regionen. Det betyr inntekter på over 2,1 milliarder

euro, 1,4 prosent mer enn i samme i periode i fjor.
Ved siden av besøkende fra utlandet kommer en betydelig nasjonal turisme. Totalt sett utgjør
turistnæringen rundt 14 prosent
av regionens bruttoprodukt og 14
prosent av all sysselsetting. Regionsregjeringen har lagt frem en
plan som skal gjøre ansettelser
innen næringen mer stabile og
mindre sesongutsatte.

Økonomi

Stopper viktige økonomiske reformer
Den nye PSOE-regjeringen ledet av Pedro Sanchez har stoppet to
av Spanias største økonomiske reformer. Begge reformene anses av
økonomer og av EU som kritiske for Spanias økonomiske fremtid.

R

egjeringen har stoppet
arbeidet med refomen av
Spanias pensjons-system.
Pensjonskassen i Spania vil gå
tom med dagens ordning. Det er
betalt inn for lite penger i pensjonskassen av Spanske pensjonister, det blir for mange pensjonister og utbetalingene er for
generøse sett i sammenheng av
hva det er muligheter til å betale
ut. PSOE-regjeringen har allerede varslet at de øker pensjonene i Spania.
Man har også stoppet arbeidet

med reform av måten Spanias
autonome regioner finansieres.

Vil bruke mere penger
Et alvorlig problem i Spania er
svært høy gjeld i de regionale
administrasjonene. Den tidligere
PP-regjeringen har etter press fra
EU satt et tak på gjelds-taket i
Spanias regioner. PSOE-regjeringen vil bruke mere penger og
bort fra linjen om bruke mindre
penger for å redusere landets
gjeld.

Den spanske øya Colom ved Menorca er solgt for 3,2 millioner
euro til en anonym kjøper. Øya som ble lagt ut for salg i 2016
måtte settes ned i pris med flere millioner euro for å bli solgt.

F

oruten sitt rike plante og
fugleliv finnes det flere
gamle bygg på stedet, to
sandstrender og et båthus. Øya
kan bebos, men ikke i bygges ut
i det den inngår i naturparken
S’Albufera
des
Grau.
Colom-øya på Balearene, eller
Isla de Colom som den heter på
spansk, er den største av øyene
rundt Menorca. Den 58 hektar
store eiendommen hadde sommeren 2016 en prisantydning på
5,250.000 euro, etter først å ha
blitt satt ned i pris med nærmere
40 prosent. Nå er øya solgt for
3,200.000 (rundt 30 millioner
kroner), enda to millioner lavere
enn
siste
prisantydning.

Den idylliske øya kan bebos,
men ikke bygges ut i det den inngår i naturparken S’Albufera des
Grau. I følge avisen Expansión
er øyas hovedbygg fra 1700-tallet, et murhus på 100 kvadratmeter. I tillegg kommer et anneks
på 30 kvadratmeter og et trehus
på 135 kvadratmeter. Colom har
også to flotte sandstrender og et
b
å
t
h
u
s
.
En historisk hendelse skal også
ha funnet sted på øya. I 1785
skal Spania og tunisiske styresmakter ha inngått en fredsavtale
på øya. Det skal også ha vært en
sinkgruve på øya, med gruvedrift
på 1900-tallet.

VALGKAMPEN ER I GANG?:
PSOE sitter vanskelig til som regjeringsparti i mindretall. Det er svært viktig
for partiet å øke sin oppslutning foran
neste valg om de skal fortsette som
regjeringsparti og styrke sin posisjon i
koalisjonen.

Turisme

Køyeseng på balkongen for 50€ døgnet
“Alle” vil til Spania i sommerferien og spesielt på Ibiza er det såpass kamp om sengeplassen noen er villige til å sove på balkongen eller leie biler parkert i folks hager.

E

t av de mer eksreme tilfellene er på Ibiza hvor noen
vel grådige utleiere har satt
opp køyesenger, selv ute på balkongen, og de fire sengeplassene
man har fått plass til ute. Leies ut
for 50 Euro i døgnet på Airbnb.
Også gamle biler parkert ute å
hagen og i skogholt kan leies for
en ”billig” penge på Airbnb for de
som ikke har råd til hva spanske
hotellrom koster i høysesongen.

Tilbudet gjelder tom. 30. september
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Guardamar

Får ikke leie ut leiligheten til turister

Køyeseng på balkongen for 50€ døgnet

“Alle” vil til Spania i sommerferien og spesielt på Ibiza er det såpass
Kjøpere av nye leiligheter i en skyskraper under bygging i Benidorm får ikke leie ut leilighetene mindre kamp om sengeplassen noen er villige til å sove på balkongen.
enn to måneder av gangen. Tiltaket er ment å forhindre problemer og sjenanse knyttet til korttidsutleie.

VIL HA RO: Kjøper du leilighet i denne nye blokka i Benidorm får du ikke leie ut til turister på korte besøk. Tiltaket er ment å
skape mer rolige forhold noe mange bolig-kjøper setter pris på.

A

t folk leier ut sine ferieboliger uten å ta hensyn
til naboer har blitt et
vanlig problem i Spania. Folk
som leier for bare en uke er ofte
inn og ut av leiligheten til alle
døgnets tider lager mye støy

sammenlinket med mer permanente leietakere.
De bruker bassenget lang mer
enn vanlige beboere noe som kan
føre med seg mye støy. Og turister rekker ikke å sette seg inn i

felleseiets ordensregler før de
reiser bort igjen. Å komme godt
overens med naboen er over av
liten interesse for feriefolk som
har betalt mye for å sove i en leilighet en kort tid.

76% flere millionærer under ”krisen”

E

t av de mer eksreme tilfellene er på Ibiza hvor noen
vel grådige utleiere har satt
opp køyesenger, selv ute på balkongen, og de fire sengeplassene
man har fått plass til ute. Leies ut

for 50 Euro i døgnet på Airbnb.
Også gamle biler parkert ute å
hagen og i skogholt kan leies for
en ”billig” penge på Airbnb for de
som ikke har råd til hva spanske
hotellrom koster i høysesongen.

Innglassering av terasser - Vinterhager

Grupo Trivial Horadada
Cañada de Práez, Calle Pintores 26
03190 Pilar de la Horadada (Alicante)
grupotrivial@hotmail.es
www.yeloexteriores.com

Siden 2008, året finanskrisen slo til i Spania, har antallet millionærer økt med 76%.

2

24.200 spanske borgere har en
formue på over 564.700 Euro.
Tallene kommer fra en global
studie utført av Cap Geminio om
global rikdom.

Bare siden 2016 har antallet millionærer i Spania økt med 10.9% noe
som betyr at det siste to årene har
blitt 22.100 flere millionærer i Spania. Spania har lenge vært en av in-

vestorenes favoritt-destinasjoner for
investeringer. Lave priser på eiendom men lav risiko i markedet er en
av faktorene som har gjort mange
lagt mer velstående siste ti årene.

CAMPOMANES: I lystbåthavner som denne i Altea har aktiviteten økt betraktelig siste årene. Mange av de med dype lommebøker har kommet svært godt ut av finanskrisen i Spania.

ALBIR | € 279,000

Ny tt prosjekt i Altea!
Tomt: 1.500 m2: Areal: 330 m2. Terrasse: 186 m2
Flere eiendommer til salgs på:

www.alcostaviews.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

Vi snakker svensk og norsk!
SA-1843 PEN romslig leilighet, syd/syd-østvendt. i ALBIR. 110m2. Stue, kjøkken,
spisestue, 2bad, vaskerom, garage, romslig overbygd terrasse. Fullt utstyrt. Møblert
med møbler av høy kvalitet, marmorgulv, i klassisk spansk stil - valgfritt. Det er et svømmebasseng og et felles hage. Ny i 2003.

+ (34) 642 805 390
Alcosta Views, Calle La Mar, Nº 181
03590 Altea (Alicante)

Albir
www.SpaniaPosten.es
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Den beste familiestranden på Costa Blanca
IKKE BARNEVENNLIG Albir-stranden er laget av rullestein man har fylt ut her. Det er ganske brådypt
her og strandstolene man må betale for tar opp mye av plassen på stranden.

Villajoyosa | Bol Nou

Barna er mest komfortable på sandstrender de kan leke i sanden og det ikke er
for brådypt. Guardamar like nord for Torrevieja har nesten endeløse sand-strender. Bystranda i Calpe, Villajoyosa, Benidorm og Alicante by er også supre men
den i Calpe blir grusom full i høysesongen juli og august så vi unngår vi gjerne.
Benidorm
Benidorm har to strender, Playa
Poniente og Playa Levante, velg
Poniente stranden og da den sydlige enden for å unngå folkehavet, Ponitente stranden er helt
super og det er færre hoteller i
dette området av Benidorm. Det
er god plass her selv midt på
sommeren.
Villajoyosa
I Villajoyosa kan du besøke Playa
Paraiso for å slippe unna de store
folkemengdene. Ved siden av
Playa Paraiso har du Playa BolNoe som er den beste for barna
da den er noe mer skjermet for
bølger Både Playa Paraiso og
Bol Nou har en del småstein.
Det er lang enklere å parkere her
enn inne i sentrum av Villajoyosa
som gjerne koker over av biler og
folk om sommeren.
Alicante, San Juan og Campello
Bystranda i Alicante heter Playa
Postiget – Den er super for barn.
Kombiner gjerne shopping i Alicnate med et besøk på denne sandstranden. Den er ganske stor så
det bør være ok med plass her
selv i høysesongen. Problemet er
dog å finne parkering så sett bilen
i et parkeringshus noen kvartaler
inne mot sentrum. Så slipper du
også at bilen er glovarm når du er
ferdig på stranda.
På nordsiden av Alicante by finner du San Juan og Campello –
Playa de San Juan er lang. Den
begynner i San Juan og ender opp
i Campello. Sandstranden her er

Torrevieja |

vakker og langgrunn mange steder men unngå den på dager det
blåser da det blir store bølger her.
Parkering kan være litt vrient så
parker i en av sidekatene borte
fra stranden og da helst i skyggen.

Midt inne i Torrevieja finner vi
Playa de la Cura som er super for
barn. Men er blir veldig tett her
og nesten umulig å parkere. Playa
de los Locos er noe større men
den er mer steinete så vi anbefaler den ikke for de med små barn.
Playa Neufragos som ligger like
Santa Pola
syd for havnen i Torrevieja er fin
Strendene Santa Pola er ikke mye for barna. Men igjen blir den fort
å skryte av, man kan enten kjøre full.
litt nord til Gran Alacant eller
enda bedre sydover retning Gu- Orihuela Costa
ardamar. Ved saltlagunene finnes Like syd for Torrevieja ligger
det mange små stikkveier som Orihuela Costa, det finnes mange
leder ned til stranden. Men er litt strender her men de er stort sett
unna bysentra her så det gir en ganske små. Det er mye stein og
unik deilig følelse av å være slitt alger som driver i land her i småborte fra folk kjas og mas.
vikene. Zenia-stranden er grei for
barna, den er litt større enn manGuardamar
ge av strendene lenger mot TorGuardamar har nesten endeløse revieja. Playa Flamenca har også
sand-strender som går helt ned til sine små strender, men det blir
Torrevieja og Torre La Mata. Så lett fullt her.
ta turen hit med mat og drikke og
tilbring dagen i ro og fred på Oliva og Denia
stranda i Guardamar.
SpaniaPostens egen favoritt er
Mange nordmenn har base i Ciu- den «endeløse» stranden som går
dad Quesada som ligger i Roja- fra Denia til Gandia via Oliva.
les. Nærmeste stranden til Que- Sandstranden her er ren, bred og
sada er ved Campomar, få det er ganske langgrunt og nesten
minutters kjøring fra Quesada.
ingenting annet enn ren sand på
bunnen så ikke noe som kan skaTorrevieja
de små og store føtter. Det er allBeste stranden for barn i Torrevi- tid god plass her, selv midt i høyeja er trolig La Mata stranden sesongen så det er lett å tilbringe
som ligger like nord for sentrum hele dagen her. De vakredynene,
ikke langt fra La Mata lagunen, mangelen på høyhus bak stranda
nærheten til lagunen gjør at det er gir oss følelsen av å være langt
noe avløp her som fører til noe unna turistmassene. Ankomst er
mer grumsete vann enn andre ste- ganske enkel, det tar rundt en
der. La Mata-stranden har noen halvtime fra Altea. Du kjører
litt steinete deler.
nordover på motoreveien AP-7
og kjører av ved handlesenteret
«La Marina» ved Ondara. Herifra
Playa de los Neufragos kjører man N-332 nordover mot
Oliva og tar til Deveses et godt
stykke før man kommer til Oliva.
Området her er også flittig brukt
av kitesurfere så hold litt avstand
til områdene de går inn og ut på
stranden.

Guardamar

Orihuela | Playa Flamenca

La Mata

Altea | Playa Espigon

Benidorm | Playa Levante
Neufragos | Torrevieja
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San Juan

Calpe | La Fossa
SAN JUAN Den store åpne stranden som strekker seg fra San Juan til
Campello kan på noen dager minne
oss om mer eksotiske steder i Karibia og Latin-Amerika. Med riktig vindretning blir det ganske store bølger
utenfor stranden her. Stranden er
langgrunn og den rene sanden gjør
stranden vel verdt et besøk, gjerne i
kombinasjon med en shoppingtur til
Alicante eller et besøk på museum.

Calpe | Arenal-Bol

Calpe Strendene i Calpe er flotte
og det er grunt utenfor strandkanten. Men det er vrient å parkere og
det kan bli mange folk her. Dra bort
fra sentrum for å finne ledig plass.
molinell Vår klare favortitt ligger litt unna men er vel
verdt det. Mellom Denia og
Oliva finner vi en ukjent perle
av en strand. De med de minste barna vil kose seg ekstra
på Playa Molinell eller like nord
for Oliva Nova urbanisasjonen.
Her renner nemlig to små elver
ut i sjøen. Elva er svært grunn
og sandbanker så her leker
småbarn helt trygt uten bølger.
Det er masse plass her selv
midt i høysesongen.
(Se forsidefoto)

Playa Molinell | Deveses

Siden
1994

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

SPESIALTILBUD
Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra 19.9€ per måned.
Kan parkeres i ditt fravær
Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3-100 mbps fra 15 € pr. måned
Vi snakker skandinavisk!
Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Alicante | Playa Postiguet

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442
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Rundlurte boligkjøpere
i Torrevieja

Opposisjonspartiet Ciudanos har lagt frem et forslag som er
ment å fjerne de noe uryddige strøm og telefon kablene som
henger i store deler av Torrevieja sentrum.

P

ilar Gomez Magan som er
talskvinne for partiet sier
strøm og telefon-kablene
ser stygge ut og at en turistby
ikke bør har et slikt skjenerende
element i bybildet.
Talskvinnen sier det dreier seg

om en relavtivt lav kostnad å få
kablene ned i bakken. Det er selskaper som Telefonica som vil
måtte ta størstedelen av kostnaden om Torrevieja kommune setter i live et nytt regelverk som
forplikter selskapene å legge
gablene ute av syne.

Foto: To menn i alderen 47 og
50 år og en kvinne på 34 år
er siktet for eiendomssvindel,
dokumentforfalskning, svindel
med attester og organisert
kriminalitet. Under pågripelsen
skal politiet Guardia Civil ha
funnet store mengder kontanter det ikke kunne redegjøres
for.

Tre personer er pågrepet i Torrevieja for å ha svindlet utlendinger på
utkikk etter hus i Spania. De tre skal ha tatt seg betalt for reservasjon
av fiktive eiendommer og hjelp med dokumentasjon og søknader.

D

en ene av de arresterte
skal være en godt kjent
advokat i Torrevieja.
Sammen skal de ha lurt til seg
opp til 30.000 euro fra den enkelte
kunde.
De pågrepne er i følge avisen
Información to spanske menn i
alderen 47 og 50 år og en polsk
kvinne på 34 år. De tre er varetektsfengslet siktet for eiendomssvindel, dokumentforfalskning,
svindel med attester og organi-

sert kriminalitet. Under pågripelsen skal politiet Guardia Civil ha
funnet store mengder kontanter,
penger de arresterte angivelig
ikke kunne redegjøre for.
Advokatpraksisen til den ene av
de arresterte skal ha bidratt til å
øke troverdigheten overfor kundene. De tre skal på denne måten
ha lurt til seg opp mot 30.000
euro fra den enkelte kunde for
reservasjon ved kjøp av eiendommer. De skal også ha tatt seg

godt betalt for hjelp med utfylling av papirer og søknader, herunder 800 euro for identitetspapirer for utlendinger i Spania
(NIE) og 3.500 euro for å dokumentere solvens. Når kundene
oppdaget at de var blitt lurt, skal
svindlerne har stilt seg uforstående til krav om tilbakebetaling
av beløpene. De utenlandske
kundene skal grunnet usikkerheten som kjøper i et annet land ha
kviet seg for å anmelde svindelen.
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Torrevieja

Tirsdagsmarkedet i Taxi-samarbeid i Torrevieja
Orihuela flytter
skal gi mindre kø

Markedet som hver tirsdag har gått av stabelen i «Los Huertos» Sommer og høysesong på Costa Blanca betyr mangel på drosjer. Torrevieja og Orihuela
i nå ni år flyttes tilbake til «Los Andenes». Flyttingen skjer trolig
er blant byene som hvert år får merke problemet. Nå har de to kommunene inngått et
i midten av juli etter «Moros y Cristianos» festivalen i Orihuela.

samarbeid for å minske køene ved taxiholdeplassene.

F

lyttingen kommer etter at
mange av de 140 bodene
på markedet har klaget om
lavere omsetning etter flyttingen
man gjorde ni år tilbake.

om å «redde» markedet fra lavere omsetning ved å flytte det
tilbake til «Los Andenes» altså i
gatene Avenida Marqués de
Molins og calle Luis Barcala.

Man sier flyttingen nå handler

Torrevieja

Bedre for rullestolbrukere

S

pesielt merkbart har drosjeproblemet vært i Orihuela
Costa, med lange køer på
kveldene.

Det blir enklere for funksjonshemmede og andre rullestolbrukere å komme seg på stranden og ut i vannet i Torrevieja.
Sjåførene fra Torrevieja skal i
sommer ha lov til å plukke opp

L

os Náufragos stranden
som ligger like syd for
havnen i Torrevieja er nå
utstyrt med en liten kran som bistår rullestolbrukere å komme
seg over i det man kaller “amfibe” rullestoler.
Altså rullestoler som kan brukes

For når du kommer tilbake eller
skal hjem til skandinavia:

Flyplasstaxi til / fra Torrevieja
Bestill din taxi på vår webside
3-4 dager i forkant:

www.taxisamba.com
Alicante-Torrevieja €55
Murcia-Torrevieja €45

i sanden og ute i vannet.
På denne måten er rullestolbrukere ikke avhengig av like mye
hjelp for å komme seg på stranden. Uten en slik hels må det
gjerne tre eller fire personer til
for å løfte en rullestolbruker.

kunder på et utvalg holdeplasser
i byen. Det samme gjelder Orihuelas sjåfører i Torrevieja. Foruten mindre drosjekøer håper
man at tiltaket skal gi økt flyt i
trafikken syd på Costa Blanca,
spesielt langs riksvei N-332.

hvor man forventer å se færre
tomme drosjer kjørende mellom
de to byene. Samarbeidet er godkjent av regionale myndigheter i
Valencia og vil gjelde fra 16. juni
til 15. september.

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter ect.

24-timer service
+34 604 270 676

3€*

(hollandsk & engelsktalende)

RABAT

GÅ IN PÅ
torrevieja
.aquopoli.e
s
OCH FÅ DI
N RABATT
MED
DENNA KO
D*
3SPANIA

N18

Christophe Öberg
FLYPLASS SERVICE
Alicante-Torrevieja = 50€ Dagtid
Mandag - Fredag 6:00 - 22.00 = 50€
22.00 - 6.00 = 55€
Lørdag & Søndag 24h. = 55€
Helligdag 24h. = 55€
Murcia Flyplass-Torrevieja = 40€ dagtid
Natt og Helg = 45€

*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 slutet av säsongen.

*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 slutet av säsongen. Begränsat erbjudande,
gäller de första 5.000 entrebiljetterna.

KOM
TILLBAKE FOR

9

€ **

Avda. Delfina Viudes, s/n. 03183 Torrevieja. Alicante
Tel: 965 715 890 / Fax: 965 715 611 - www.torrevieja.aquopolis.es
GPS: W 0,67936 N 37,99396.

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

www.SpaniaPosten.es			

12

Torrevieja

JULI 2018		

UTGAVE 07 2018

Torrevieja

Torrevieja forbereder seg på skogbrann Torrevieja-sykehuset
Brannvesenet i Torrevieja og kommunene rundt skal styrkes med tjue nye stillinger
og en ny lufthavn for helikoptre. Tiltaket er ment å gjøre brannmannskapene syd på
Costa Blanca bedre rustet overfor blant annet skogbranner. Det er provinsmyndighetene i Alicante som står bak investeringen, en satsing som nå gjøres i hele provinsen.

attraktivt for unge leger

Legestudenter i Spania vil til universitetssykehuset i Torrevieja for å
spesialisere seg. Sykehuset regnes blant de beste i landet og fungerer
som springbrett for unge leger som vil jobbe utenfor Spania.

R

undt halvparten av pasientene ved sykehuset er
utenlandske.

I

løpet av juni styrkes brannvesenet i Vega Baja-distriktet
med 20 nye faste stillinger.
Kommuner som Torrevieja, Orihuela og Pilar de la Horadada går
dermed fra 34 til 54 brannmenn.
I tillegg skal det opprettes en ny
lufthavn for helikoptre (heliport)
i Pilar de la Horadada. Den nye
lufthavnen kommer i tillegg til
heliporten som nylig ble åpnet i

Torrevieja. Helikoptrene skal
brukes i brannvern og annen redningstjeneste.
Branndistriktet som nå styrkes er
Vega Sur. I følge statistikk fra
provinsmyndighetene i Alicante
(Consorcio Provincial de la Diputación) er det så langt i år
gjennomført mer enn 200 uttrykninger i dette området. De fleste
har skjedd i Torrevieja kommu-

ne, men også i Los Montesinos,
San Miguel de Salinas og Pilar
de la Horadada. Siden 1. januar
er det registrert til sammen 85
branner (32 har vært husbranner). Styrkingen av brannvesenet
gjelder også for resten av Alicante-provinsen, med til sammen
116 nye stillinger opprettet fra og
med 2017.

Det gjør at behovet for engelskkunnskaper er viktigere der enn
ved andre spanske sykehus.
I tillegg er ekspertisen ved sykehuset høy, noe som gjør at mange

ATTRAKTIVT: Sykehuset i Torrevieja er nytt, moderne og veldrevet. Og
for lege-studentene er en stilling her
en unik mulighet for å få erfaring med
pasienter fra mange land og tilbringe
en tid i det gode klimaet Torrevieja er
kjent for.
studenter søker seg dit, skriver
avisen Información. Alle sykehusets praksisplasser er fylt opp,
totalt over tretti.

«Ikke ta med plast på stranda»

Orihuela kommune vil ha strendene frie for plastavfall. Under mottoet «Ikke ta
med plast på stranden» lanseres en ny kampanje i sommer med oppstart i juli.

M

ålet er å bevisstgjøre
strandgjester, slik at
plastavfall ikke skal
havne i havet. Kommunen deltar
også i den internasjonale Blått
Flagg-aksjonen «The Blue Flag
Mediterranean Week» der frivillige kan delta i opprydning langs
strendene.

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

kjeveortopedi

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

(+34) 966 705 083
aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

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

Kampanjen «Ikke ta med plast
på stranden» arrangeres i Orihuela fra 2. til 8. juli. Gjennom teater, dans og lek skal budskapet
formidles til strandgjestene på en
morsom måte. Det bakenforliggende budskapet er at både produksjon og forbruk av plastemballasje og engangsprodukter i
plast må reduseres. Mye av søppelen havner i havet og skader de
marine økosystemene.
Foruten den nye holdningskampanjen vil kommunen i sommer
arrangere frivillig plukking av

søppel langs strendene. Kommunen deltar også i den internasjonale aksjonen The Blue Flag
Mediterranean Week, der frivillige kan delta i opprydning langs
strendene.
Kommunens miljøprosjekt i Orihulea er også knyttet opp mot
FN-programmet for rent hav,
Clean Seas Campaign (United
Nations Environment Programme) ledet av den norske diplomaten og tidligere politikeren
Erik Solheim.
”Å løse problemet med forsøpling langs strendene er ikke enkelt”, opplyser en representant
for Orihuela kommune, ”men
krever alles innsats”. Orihuela
har rundt 16 kilometer med
strand og 11 strender med miljøog kvalitetssertifiseringen Blått
Flagg.
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Orihuela Costa

Stengte turistkontoret
rett før høysesongen
Interne stridigheter i byrådet har gjort at turist-kontoret i Orihuela Costa ble stengt i midten av juni.

(+34) 96 692 13 13

Regjeringen har også annonsert at
de vil jobbe for å bidra til å gjenopprette tiltroen til unionen i Europa, et
samarbeid som de senere årene har
vært utfordret av blant annet Brexit
og fremveksten av EU-skeptiske
partier i Italia og andre medlemsland.

Dialog i Catalonia
Tidligere statsminister Mariano Rajoy som etter flere år med korrupsjonsanklager mot partiet sitt Partido
Popular ble felt av et mistillitsvotum
fredag 1. juni, fikk sterk kritikk for
ikke å innlede samtaler med de katalanske uavhengighetspartiene.

Styrke ytringsfriheten
Andre uttalte mål for den nye
PSOE-regjeringen har vært å beskytte ytringsfriheten i Spania. Under Rajoy og PP-regjeringens konservative styre ble den nye
kontroversielle loven om borgersikkerhet innført (Ley de Seguridad
Ciudadana).

Enkelte mener konflikten i Catalonia kunne vært unngått eller begrenset dersom regjeringen hadde vist
større vilje til dialog. Noe av det
første den nye statsministeren gjorde
etter innsettelsen i begynnelsen av
juni var å invitere katalanernes president Quim Torra til samtaler ved
regjeringspalasset La Moncloa i
Madrid.

Loven er av mange ansett som en
ren ordenslov og er blitt kritisert av
blant annet Amnesty International
for å begrense ytringsfriheten i Spania. Loven som trådte i kraft i juli
2015 ga politiet friere tøyler overfor
demonstranter og innførte skyhøye
bøter for ulovlige protester og ytringer på sosiale medier. Da PSOE satt
i opposisjon lovet partiet at den såkalte «knebleloven» (Ley Mordaza)
skulle fjernes.

EU-vennlig regjering
Den nye regjeringen er som den forrige en EU-vennlig regjering. Å
holde de økonomiske løftene inngått
med unionens medlemsland er
fremhevet som et av de viktigste
målene. Her vil reduksjon av det offentlige underskuddet være helt sentralt.

Oppgjør med Franco
Et annet viktig valgløfte har vært å
oppfylle kravene i landets historieminnelov (Ley de Memoria Histórica). Loven ble innført av den
forrige PSOE-regjeringen og stats-

Torrevieja er ditt hjem, og hjemme er der hvor vi
bør føle oss mest ivaretatt og beskyttet. Quirónsalud
Sykehus i Torreviejas tverrfaglige team av fagfolk
arbeider Derfor for å beskytte din helse og av din
familie 24 timer i døgnet.
•
•
•
•

Kundeservice på ditt eget språk
Uten ventetid i nødsituasjon
Internasjonalt medisinsk team
De viktigste medisinske spesialitetene

Med sikkerheten av å bli behandlet ved
sykehus gruppe nr 1 i Spania.

s Gruppe
hu

i Sp

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

Å

holde de økonomiske løftene inngått med EU, skal
være et av de fremste målene for den nye PSOE-regjeringen.
Et annet er å dempe konflikten i
Catalonia og opprette dialog med
partiene som ønsker løsrivelse fra
Spania.

an

.1
No

Torrevieja
er ditt hjem,
Quirónsalud
er din helse

Foruten å være dominert av 11 kvinnelige og 7 mannlige statsråder markerer
Spanias nye regjering en ny retning for Spania på en rekke områder som ytringsfrihet, holdning til Franco-diktaturet og Katalonia.

a

Den eneste ansatte ved turistkontoret i Orihuela Costa ble rett før
sommeren overflyttet til en stilling inne i byen i Orihuela. Beslutningen var i strid med turis-

mebyård Sofía Álvarez ønsker.
Byråden hadde bedt om at en ny
person ble ansatt ved kontoret,
før en eventuell overflytting ble
gjennomført. Álvarez sier til avisen Información at stengingen
gir inntrykk av at turister - flertallet av dem utenlandske - ikke
prioriteres, noe hun mener er
uheldig for Orihuelas omdømme.
Kontoret stengte torsdag 14.
juni, rett før starten på høysesongen for turisme.

Ny regjering og ny retning for Spania

op

B

yråden for turisme Sofía
Álvarez er i konflikt med
ordføreren Emilio Bascuñana, noe som skal ha ført til
at penger ikke er blitt bevilget til
å holde kontoret åpent. Turistkontoret er det enste langs kommunens kyst og ligger ved den
kjente Flamenca-stranden.
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minister Zapatero i 2007 og har til
hensikt å gjenopprette Spanias historie og gi oppreisning til de mange
ofrene etter borgerkrigen og Francodiktaturet.
Den forrige regjeringen stemte i sin
tid mot loven og har under Rajoys
regjeringstid fra 2011 til 2018 ikke
villet prioritere gjennomføringen.
Under de konservatives ledelse ble
det heller ikke bevilget penger til åpning av massegraver etter krigen,
noe som har vært ansett som nødvendig i spanjolenes forsoningsprosess.

Mindretallsregjering
Med sin overvekt av kvinnelige ministre gir Pedro Sánchez´ nye regjering et viktig signal til det spanske
samfunnet. Regjeringen er imidlertid en mindretallsregjering med kun
85 av 350 representanter i nasjonalforsamlingen og må derfor kjempe
hardt for å få gjennomslag for sin
politikk.
Regjeringens største politiske motstander PP har ikke lenger majoritet
i Kongressen, men er fremdeles
Spanias største parti og vil trolig
ikke gi ved dørene når partiet som
felte dem skal forsøke å styre landet.
PSOE er derfor avhengig av hjelp
fra det mer radikale Podemos og det
baskiske nasjonalistpartiet PNV som
støttet mistillitsforslaget mot Rajoy.

www.SpaniaPosten.es			
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Altea er Costa Blancas

”ukjente paradis”

Altea er stedet for deg som ønsker en vakker ferieopplevelse. Det mener i
hvert fall den spanske avisen El País. I et lengre reisebrev blir den lille middelhavsbyen beskrevet som intet mindre enn «Costa Blancas ukjente paradis».

S

kal man tro det siste reisebrevet til Spanias største
avis, er Altea nord på Costa Blanca det perfekte stedet for
den som ønsker å kombinere sol
og bading med rike kulturopplevelser. Byen beskrives som et av
stedene på Costa Blanca som
«best har evnet å bevare sin middelhavske essens», fremdeles et
”ukjent” sted for mange spanjoler og andre. Den godt bevarte

gamlebyen trekkes frem som en
av hovedattraksjonene, med små
gater og smug og utsikten over
Middelhavet som «åpner seg
rundt
hvert
hjørne».
I tillegg er Altea omgitt av naturparker og flotte fjell. Turmulighetene er gode både i Sierra de
Bernia (bak byen) og naturparken Sierra Helada (ut mot havet
og Benidorm). Alteas steinstren-

der trekkes også frem som attraktive, med en beliggenhet i
vakre omgivelser og lite folk.
Til slutt betegnes byen et ideelt
utgangspunkt for å utforske andre steder på Costa Blanca som
Benidorm, Dénia, Xàbia, Calpe,
Elche, Santa Pola, øya Tabarca
m.m. Når utflukten er over, anbefales man å avslutte dagen
med en kveldstur i gamlebyen.

stro Isa
RaSiden
1979

Kjøp og salg av møbler
Vi tømmer boliger
Antikviteter
Pyntegjenstander

Velkommen til hyggelig
handel hos la fruteria!
• Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker

Ekte Thai-mat laget laget med de riktige
ingredisensene. Se hvordan vår Thai-kokk tilbreder maten i vårt åpne
kjøkken.

Alle dager 10-22.00
Calle Joaquin Rodrigo 3, Albir

• Åpent fra 08.30 til sent, alle dager

Tlf: 654 271 909

• Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

bankokthaicuisine12@hotmail.com

FORTSATT GODT BESØKT: Alteas spesielle beliggenhet og flere hundre
år gamle hus i gamlebyen gir byen dens særpreg. Den rivende utvikling det har
vært langs Alicante-kysten har i liten grad påvirket denne bydelen.

Ricky Martin
til Benidorm

Er du på Costa Blanca i slutten av sommerferien er det bare å sette av
kvelden 22. august. Da opptrer latino-stjernen Ricky Martin i Benidorm.

thaifood13alfas

Calle Oscar Espla 9, lokal 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

651 439 074, Andrew Ritson
Avda Europa 95-99 (N332)
Alfaz del Pi

N o r s k i m p o r t e r t e s p e s i a l i t e t e r.
Fiskeforretning med norske produkter.
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask

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

Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

H

an vil spille på Benidorms
friidrettsarena
«Guillermo Amor». Billettene legges ut for salg 14. juni

og kan kjøpes på steder som
Fnac, Carrefour og Ticketmaster.
Prisene varierer mellom 45 til 99
Euro.
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Albir-leilighet felte kulturminister
PSOE-politiker og forfatter Màxim Huerta rakk å være kulturminister i Spania i en uke før han måtte trekke seg. Årsaken var en dom for
skattesvindel fra 2017, der Huerta blant annet ble funnet skyldig i å ha
brukt en eiendom i Albir til å unndra flere hundre tusen euro fra skatt.

D

a dommen ble kjent for
offentligheten, valgte
Huerta å gå. Kun syv dager som minister er det korteste
i spansk demokratis historie.
Utgifter knyttet til den aktuelle
leiligheten ved Albir-stranden
(Alfaz del Pi), skal ha blitt brukt
til fradrag i skatt i et av Huertas
selskaper. I dommen fra i fjor ble
utgiftene ansett som private og
ikke relatert til eks-ministerens
virksomhet. Som følge av rettens
avgjørelse måtte Huerta betale
rundt 366.000 euro til skattemyndighetene (rundt 3,5 millioner kroner), penger som tilsvarte

UNNDRO SKATT: Sosialisten ble dømt for å ha unndratt store beløp fra beskatning over flere år. Fradragene han ble dømt for var blant annet knyttet til en leilighet
i Albir. Boten han fikk for dette var på 366.000 Euro.
skatt for de tre årene 2006, 2007
og 2008.
Da dommen mot Màxim Huerta
ble kjent for offentligheten, valgte den 47 år gamle ministeren å
trekke seg. Valencia-fødte Huerta var kultur- og idrettsminister
i Spanias nye regjering fra 7. til
14. juni. Dommen fra retten i
Madrid (Tribunal Superior) var
kjent for PSOE da han ble tilbudt
jobben som kulturminister. Både
partiet og Huerta selv mener det
ikke er snakk om intendert skattesvindel, men at han begikk en
feil i tolkningen av skattereglene. Da Huerta trakk seg uttalte

han til spansk media at det viktigste for ham, ved siden av
spansk kultur, var «gjennomsiktighet i politikken» og at han
trakk seg «vel vitende om at han
var fullstendig uskyldig».
Den nye spanske arbeiderpartiregjeringen til PSOE ledes av
statsminister Pedro Sánchez. Regjeringen ble dannet etter at tidligere statsminister Mariano Rajoy fra det konservative Partido
Popular trakk seg 1. juni. Den
tidligere statsministeren ble felt
av et mistillitsvotum, etter flere
år med korrupsjonsanklager mot
partiet.

Børtført og voldtatt midt på dagen

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter ect.

24-timer service
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

M

30-åringen som er fra Callosa
kjørte ut av Benidorm til Xirles
som ligger landlig til utenfor Polop ikke langt fra Alfaz del Pi.
Han skal her ha bunnet kvinnen

fast og voldtatt henne.
Mannen skal så ha latt kvinnen
kjøre bilen tilbake i retning Benidorm. De stoppet bilen på en
bensinstasjon i La Nucia hvor
den unge kvinnen greide å varsle
kjæresten sin og en venn.
30-åringen skal på det tidspunkt
ha fortalt kvinnen at han var
”høy på narkotika” og han ranet
til seg det kvinnen hadde av penger ”for å ta bussen”.
Mannen ble tatt innen et døgn et-

ter hendelsen. I hovedsak grunnet videopptak fra politets overvårkings-kamera i Benidorm og
data fra mobiltelefonen.
Han nekter for forholdene og har
oppgitt som alibi at han på dette
tidspunktet var i Polop og i Benidorm ”for å kjøpe kokain”.
30-åringen har fra før av åtte anmeldelser som inkluderer vold
mot familiemedlemmer og trusler.

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

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG, LØRDAG
I Juli, August og September har vi åpent til tirsdag og lørdag.

Åpent fra 20:30. / Showet starter 22:00
To middags-menyer inkludert show:
1. Gran Palace 				52€
2. Gran Palace Plus 			62€
Barnemeny					25€
Show + en drink				
32€

PArfyme FaBRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Tel: 652 461 442

En kvinne ble overfalt og bortført fra en parkeringsplass i Benidorm rundt
klokken 15.00 en mandag i juni. En mann på 30 år skal ha slått til kvinnen og
truet henne med en kniv etter å først ha spurt om veien til busstasjonen.

annen tvang seg inn i
bilen hennes og tvang
den unge kvinnen over
i passasjersetet. Han skal ha truet til seg mobiltelefonen hennes
og tatt kontroll over bilen, samtidig som han truket med å kutte
henne om hun skrek eller ”gjør
noe
rart”.

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

Avenida Albir 66, Albir

Ved siden av søndagsmarkedet
Man - Fre 10-18. Søn 10-14

www.nova86.es

HOSPITAL
VETERINARIO
MARINA BAIXA
Veterinærklinikk i Alfaz del Pi

Akutthjelp 24 timer • Computertomografi
Indremedisin • kirurgi • hjemmebesøk
Ortopedisk kirurgi • Nevrokirurgi
Fysioterapi • Klipping • Alt i hundepleie

ØYEBLIKKELIG HJELP: 966 860 669

Hjelp til innførsel av kjæledyr fra skandinaviske land, Vi ordner papirene!
Centro Comercial Arabi, Passeig de la Mitja Llegua 17-18, Alfaz del Pi
Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00 - 14.00 | www.veterinariamarinabaixa.com
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Altea

Kortfilm og tapas til filmfestivalen
I år er det rekordoppslutning om konkurransen for kortfilmer i
Alfaz del Pi. Filmfestivalen som i 2018 feirer 30-år skal markere
dette ved etableringen av en “tapasrute” hvor et tyvetalls barer
og restauranter i Alfaz del Pi og Albir deltar.
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Altea-strand blir mer tilgjengelig

F

ilmfestivalen i Alfaz del Pi
er åpen for alle som har
filmregissør i magen. Filmene må være under 30 minutter
lange og i et digitalt format.
At festivalen nå er åpen for film
i digitale format har åpnet for en
eksplosiv økning i antallet påmeldte kortfilmer. Tidligere år
har man aldri hatt over 100 påmeldte filmer, i år er det levert
inn 993 kortfilmer til Festival de
Cine de l’Alfàs. Filmen jurien
kårer som den beste vinner 5.000
Euro og trofeet ”Sølv fyret”, en
representasjon av det kjente fyret
i Albir.

Kun ni av de 993 som er meldt
på i konkurransen er sendt inn
via post eller bud sier Javier Pascual som representerer filmfestivalen.
Festival de Cine de l’Alfàs går
av stabelen fra 6. - 15. juli.

Albir

Miljøvennlige bøyer
Alfaz del Pi kommune har montert nye mer miljøvennlige
fortøyningsbøyer til lystbåter i havet utenfor Albir.

I

motsetning til sementblokker
med kjetting som ofte dras
langs bunnen har bøyene en
type spiral-feste som borres ned
i havbunnen på en måte som
ikke ødelegger plantelivet på
havbunnen og det typiske sjøgresset langs Middelhavskysten
(posidonia oceanica). En liten
bøye henger under vann mellom
feste og overflaten for å forhindre at kjetting eller tau dras langs
bunnen om strøm eller vind endrer
retning.

regionale myndigheter satt ut liknende bøyer lenger ut i bukta ved
Cala de la Mina. Tiltaket er ment
å beskytte sjøgresset som er
vekstgrunnlag for et mangfold av
plantearter, dyr og fiskearter.
Flere tusen båter besøker buktene i Altea og Albir hver sommer.
Et utall anker kastes ut over den
sårbare poseidon planten som
vokser på bunnen. Plantene rives
opp med røttene i det båtene drar
ankre langs bunnen for å få feste.

FIKSER TABBE: I Altea lot kommunen den nye bystranden bli ført opp knapt uten adgang i flere områder. En stor steinmur
som skiller promenaden og stranden må forseres for å komme seg ned på stranden. Anleggsmaskinene måtte tilbake for å
åpne opp flere steder så standen blir bedre tilgjengelig.

Det skal bli enklere å komme seg ned på den nye bystranden i Altea “Espigón”. Man åpner opp nye innganger for strandgjester mellom Algarelven og nord-enden av byens strandpromenade.

U

les av kommunen. Utgiftene vil
i sin helet bli dekket av den spanske stat, som har hovedansvaret
for Spanias kystlinje.

Byrådet i Altea understreker at
arbeidene ved Playa del Espigón
(Molo-stranden) ikke skal beta-

Etter flere henvendelser fra innbyggere i Altea, sendte byrådet
en anmodning til staten om utbedring av tilgangen til stranden i
det aktuelle området. Prosjektet
har nå fått klarsignal og skal stå

tbedringen er ment å
gjøre stranden mer tilgjengelig for publikum
og kommer etter ønske fra innbyggere i Altea. Arbeidene skal
stå ferdige før høysesongen for
turisme starter i slutten av juli.

ferdig før høysesongen for turisme starter i slutten av juli
Prosjektet inngår i fornyelsen av
Alteas kystlinje, et arbeid som
har pågått i flere år. I fjor ble
byen påkostet en helt ny strandpromenade av staten til 4,6 millioner euro. Ytterligere 50.000
euro ble i år gitt til vedlikehold.

Spania.no

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

I tillegg til de nye moringene har

Søndag fra 16.30
“Vintagers”

Søndag fra 19.00
“Midlife Crisis”
Fredager fra 22.30
Jam Session

Lørdager fra 23.00
Livemusikk
m. diverse band

Kupong for 1 gratis øl.

Beste Skandinavi
ske
band på Costa B
lanca!

Calle Guadalest 15 - La Nucia
Åpent Man-Søn 10.00 til 03.30

E
K
I
B
E
H
T
RENT

D
A
O
R
E
H
T
OWN

Din lokale Harley utleier.
Nå i La Nucia

Calle Guadalest 9, La Nucia (Alicante)
Tel +47 9711 1082 / +34 658 315 424
Man - Fre 10-18:00 - harleyrentalspain@outlook.com
www.HarleyRentalSpain.com
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Alfaz del Pi

Bedre kollektivtilbud

Distriktet Marina Baixa, hvor Altea, Alfaz del Pi, Villajoyosa og La Nucia inngår skal få et bedre
kollektivtilbud. De fleste rutene vil starte og slutte i Benidorm men knytte sammen landsbyer
lenger oppe i dalene i retning Guadalest, Polop, Callosa osv.

M

ange kommuner spesielt innover i landet
mangler bussruter. Regionale myndigheter i Valencia
har lagt frem et forslag som skal
bedre forbindelsen kommunene
i mellom og knytte dem opp mot
Benidorm og andre byer langs
kysten. Travle steder som distriktssykehuset i Villajoyosa,
kjøpesenteret i Finestrat, Fuentes
de Algar, populære badestrender

og turistattraksjoner skal prioriteres.

De fleste rutene vil starte og slutte i Benidorm. I følge Alicanteavisen Información er forslaget
sendt ut til høring slik at berørte
kommuner, firmaer og andre skal
kunne komme med innspill og
forslag til endringer. Nyheten er
gjort kjent gjennom offentlige
orientering i Valencia (Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana).

I forslaget som er lagt frem tas
det høyde for at befolkningen i
sommermånedene mer enn fordobles enkelte steder. Selskapet
som får oppdraget må kunne
stille til disposisjon 72 busser,
fordelt på 26 forskjellige bussruter.

Det er nok vann i sommer

Altea, Alfaz del Pi, Benidorm og andre kommuner i Marina Baixa vil ha nok vann til både drikke og
vanning ut året. Det opplyser distriktets vannråd Consorcio de Aguas. Vanstyre og neglekt i mange
kommuner har i perioder ført til vann man ikke en gang kan dusje i uten å risikere å bli syk.

N

yheten blir godt mottatt
hos de forskjellige kommunene som nå kan garantere normal vanntilførsel til
firmaer, innbyggere og turister
gjennom hele sommeren. Vannet
ved demningene Amadorio og
Guadalest kunne stått høyere.
Nivået er likevel høyt nok til at
vanlig forbruk kan opprettholdes
uten restriksjoner til godt inn i
2019, opplyser rådet.
Consorcio de Aguas i Marina
Baja nord på Costa Blanca varsler samtidig at man kan være på
vei inn i en ny tørkeperiode på
lang sikt. Årsaken er at nedbørsmengden det siste året har vært
lavere enn normalt. Dersom det
kommer vanlige mengder regn til
høsten, er man likevel på trygg
grunn.

NOK VANN I DEMNINGENE: Det er nok vann i deminger som denne
ved Orxeta til over sommeren. Det løser ikke problemer med vannforsyninger
i Altea flere bydeler har så dårlig infrastruktur at man hver sommer får vann
blandet ut med saltvann og varsel om å ikke vanne i hagen for å spare vann.
Rådhuset har ignorert problemer i mange år, få boligene i de værst rammede
bydelene tilhører folk fra Altea.

MONICARE

HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

SYKEPLEIEKONTOR Alfaz del Sol

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

ne i distriktet. I tillegg til vannmengde ble det også diskutert
infrastruktur og fornyelse av
vannrør fra Guadalest-demningen, et arbeid som angivelig går

etter planen. Å lage et nytt vannreservat ikke langt fra Villajoyosa ble også debattert, i det
mengden vannkilder til distriktet
er begrenset.

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

Vannrådet i Marina Baja var
samlet til møte i Benidorm onsdag 13. juni. Tilstede var også
provinsmyndigheter i Alicante
og representanter fra kommune-

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

Tlf 600 092 225
Gele og akrylnegler kun
med gratis enkel negldekor

Tannlegen for nordmenn

GODKJENT AV HELFO
Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

32€

10% *kan ikke kombineres med andre tilbud

avslag ved fremvisning av denne annonsen

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

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

Vippeextensions

30€

96 587 08 68

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
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Vil du bli kvitt bilen?
Skraping og avskiltning i Spania

Et tema som stadig dukker opp er spørsmål fra boligselgere som lurer på hva de kan gjøre når de,
i tillegg til boligen, har en gammel usalgbar bil de vil bli kvitt. Likeldes er det boligkjøpere eller
arvinger som får en gammel bil på kjøpet og som etter en stund ønsker å kvitte seg med den.

O
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. Hun leder og eier
blant annet meglerfirmaet
LNDINBOLIG, en bedrift
med historie tilbake til
1998. Nielsen har også
vært aktiv i Spansk politikk.
Mona Nielsen sitter også i
styret for stiftelsen til den
Norske Skolen i Rojales.

fte vi hører skrekkhistorer
på folkemunne og i andre
fora om bilen som ble
solgt eller innlevert for to og tre
år siden og ”dukker opp” som et
spøkelse i form av veiskatt, mulkt
eller regning på veiavgift.

I 2016 ble det innlevert og registrert avskiltet nesten 900.000
motorkjøretøy i Spania av dem
var nesten 700.000 personbiler.
Nesten 85 prosent av en bil er metall og prisene for skrapmetall er
gode.

Noen forteller at de betalte for å
få bilen fjernet og fikk kvittering
av mannen på bruktbilforhandleren. Andre solgte den til gi-bortpris, eller fikk en nabo til å ta seg
av saken. Og fikk den da som
bomerang en stund etterpå.
Mange spør oss om hva de kan
gjøre får å sikre seg mot slikt og
gjøre ting rett lovlig og ikke minst
enkelt.

Spania har en veldig fin ordning
med lovlig godkjente skraphandlere som tar seg av gjenvinning av
motorkjøretøy.

Utstrakt, lønnsom og viktig
virksomhet.

Det skal være et godkjent senter
og ha betegnelsen CATV Centros
Autorizados de Tratamientos de
Vehículos, de eneste skraphandlerne og gjenvinningsentra som
lovlig kan håndtere den endelige
vrakingen og avskiltingen med
godkjenning av det spanske trafikkdirektoratet (DGT) .

Det er ingen hemmelighet at det
er penger i skrap.
Med over 30 millioner personbiler som sirkulere på veiene i Spania der seks av ti, altså to tredjedeler, er mer enn ti år gamle, så
trengs det logisk nok gode ordninger for gjenvinning i dette landet. I februar 2017 kom det en ny
lov om vraking, reservedeler, og
denne sektoren ble mer kontrollert.

Levering av kjøretøyet
Enten bilen kan kjøres på egne
hjul eller trenger hjelp av en kranbil så må den til en skraphandler.

Papirer og dokumentasjon:
Foruten bilen må du ha den tekniske seddelen fra EU-kontroll
senteret (ITV), kjøretøyets regis-

treringsbevis og kopi av ID eller
NIE på eier. Men hvis eieren ikke
er den som leverer bilen eller den
står registrert på et firma eller en
avdød person, er det viktig å konsultere det gjenvinningsstasjonen
om dokumentasjonen som i tilegg
må ordnes i hvert enkelt tilfelle.

Nyttig å vite, dersom for eksempel kommunen krever deg for
veiavgift det følgende året eller
hvis forsikringen forsøker å trekke polisebetaling etter at bilen din
er blitt skrapet og avskiltet.

Du vil signere avskiltingspapirene på gjennvinningstedet (hvis du
har kjøretøyet der) eller elektronisk, samtidig som kranbilen henter bilen.

Skraphandleren eller gjennvinninsenteret kan i noen tilfeller
betale deg for vraket. Det hender
det er kampanjer der stat eller regionene betaler vrakpant. Men
normalt sett henter de bilen gratis,
med garantier og uten kostnad og
tjener litt på jernet som gjenvinnes.

Bevis på at bilen er avskiltet
og skrotet
Det autoriserte senteret må gi deg
to svært viktige dokumenter. Den
første er bevis på ødeleggelsen,
da altså vrakingen av kjøretøyet.
Det andre er beviset på endelig
tilbaketrekking og avskilting. Du
kan sjekke at dokumentet er ekte
ved å skrive inn referansenummeret på nettsiden til det spanske
trafikkdirektoratet DGT, (bekreftelse av bevis på endelig avskilting). Uten dem vil du ikke være
i stand til å bevise for administrasjon eller myndighet at du ikke
lenger verken eier eller er ansvarlig for kjøretøyet.

Penger tilbake?

Forsikringsselskaper praktiserer
vanligvis ikke noen tilbakebetaling for å kompensere den perioden du ikke trenger forsikring da
du ikke lenger eier eller bruker
kjøretøyet. Men hvis du som eier
ønsker å forsikre et nytt kjøretøy
i samme selskap, vil de fleste selskapene kompensere deg for det
du har til gode. I disse tilfellene,
og for å forhindre automatisk fornyelse av den forsikringspolisen,
vil det også være nødvendig å
dokumentere skroting og avskilting av kjøretøyet med dokumenter.
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Spansk samfunn

Kongens svoger må i fengsel
Dommen
mot
spanskekongens svoger Iñaki
Urdangarín
opprettholdes
av høyesterett i Spania.
Urdangarín som er gift
med kong Felipe VI´s søster
Cristina er dermed dømt til
ubetinget fengsel i fem år
og ti måneder for bedrageri,
korrupsjon og skattesvindel.
Saken ble kjent da Juan
Carlos var konge i Spania og
regnes som en av årsakene til
at kongen abdiserte.

Klippekort
på trening

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse
Ferdigutfylte HELFO skjema | Rehabilitering innen nevrologi og ortopedi
Spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser | Yoga

VELVÆRE

Uketilbud på velværebehandling

O

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

gså Spanias tidligere miljøminister Jaume Matas
fra Partido Popular er
funnet skyldig.
Den såkalte Nóos-saken (også
kjent som Urdangarin-saken)
skiller seg fra andre korrupsjonssaker i Spania på grunn av forbindelsen til det spanske kongehuset. Også landets tidligere
regjeringsparti Partido Popular
(PP) er involvert i saken med
blant annet tidligere miljøminister Jaume Matas som en av de
dømte. Saken ble kjent under
Juan Carlos´ tid som konge i
Spania og regnes som en av årsakene til at kongen abdiserte i
2014. Hertugtittelen var da fratatt både Urdangarín og prinsessen.
Hovedtiltalte Urdangarín som er
gift med prinsesse Cristina av
Spania og dermed svoger til
kong Felipe VI skal ha utnyttet
sin tittel som Hertug av Palma de
Mallorca til å skaffe seg oppdrag
hos regionsadministrasjonen i
Valencia og på Balearene i årene
2005 til 2006 da PP satt med styringen i de to regionene.
Daværende regionspresident i
Valencia, Francisco Camps (PP)
har vært under etterforskning i
saken, men ble aldri tiltalt. Det

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

PLEIE OG OMSORG

ble imidlertid regionspresidenten
på Balearene fra samme periode
Jaume Matas (PP)
Før vervet som regionspresident
var Matas miljøminister i José
Maria Aznars regjering på begynnelsen av 2000-tallet. Matas
som allerede er dømt og har sonet fengsel i en beslektet sak
(Palma Arena-saken) får med
den nye dommen en ny fengselsstraff. Høyesterett (Tribunal Supremo) opprettholder straffen fra
underretten på Mallorca på tre år
og åtte måneders ubetinget fengsel.
Urdangarín er beskyldt for å ha
brukt sin status som inngiftet i
kongehuset til å skaffe offentlige

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

støtte til prosjekter til en nonprofitt stiftelse (Instituto Nóos)
som han ledet sammen med sin
kollega Diego Torres, også dømt
i til flere års fengsel. Deler av
pengene Urdangarín fikk inn til
stiftelsen skal han ha overført til
seg selv og sin kone prinsesse
Cristina via firmaet Aizóon, et
foretak hertugparet eide sammen.
Prinsessens Cristinas eierskap i
nevnte firma har gjort at også
hun har vært involvert i saken.
Prinsessen hadde lenge status
som tiltalt, men ble til slutt frikjent. Høyesterett opprettholder
denne frikjennelsen. Prinsesse
som beviselig ble begunstiget av
ektemannens disposisjoner, skal
likevel være ilagt et sivilt erstatningskrav på rundt 128.000 euro,
noe lavere enn underrettens krav.
Urdangarin var allerede i mai
2012 klar til å kjenne seg skyldig
i saken og tilbakebetale 3,7 millioner euro mot at han skulle
slippe fengsel og at prinsessen
ble holdt utenfor saken. Tilbudet
ble imidlertid avvist av domstolen på Mallorca. Dommen fra
høyesterett som ble offentliggjort
tirsdag 12. juni ga en reduksjon
på fem måneder i fengselsstraffen fra underretten. Dommen kan
ankes til den spanske forfatningsdomstolen Tribunal Constitucional.

Vi har egen pleie og omsorgsavdeling. Dette kan være alt
fra morgenstell, sårskift, setting av sprøyter, hjemkjøring
av mat, følge til lege, tannlege og vi tilbyr tolketjenester.
Våre sykepleiere og helsefagarbeidere snakker norsk, og vi
samarbeider med norsktalende lege.

Vi leier ut ulike typer hjelpemidler
Ring for pristilbud!

FYSIAKOSREISER AS
Du reiser trygt,
vi er medlem av

Bestill dine reiser gjennom oss

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

Vi vektlegger trygghet,
trivsel og gode opplevelser!
Kontakt Anne Elisabeth Nesset
Tlf: 0034 628 870 070
email: fysiakosreiser@gmail.com

TOTALLEVERANDØR AV

BEHANDLINGS OG OMSORGSTJENESTER
- VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER

Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir

www.fysiakos.com - post@fysiakos.com
Tlf: +34 966 865 686
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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.

O

pprinnelsen til festivalen
for ‘Virgen del Carmen’
(Jomfru Carmen) ligger i
tidligere
Karmelittordenen,
grunnlagt i det trettende århundre og senere spredt over hele
Europa.
I 1609 bestemte kirken seg for å
dedikere den 16. juli til sin skytshelgen, Virgen del Carmen. I
1901 ble ”Virgen del Carmen”
erklært skytshelgen for den spanske marinen og ble utvidet til
beskytter alle typer av marinerelaterte grupper som fiskernes
organisasjoner, som, faktisk, er
nå ansvar for å organisere feiringen i kystbefolkningen.
Mange kystbyer av Valencia feirer 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; Alcossebre (Alcala Xivert), Burriana, 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 tillegg til den religiøse feiringer
hører mer lek og morsomme aktiviteter 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 nabolag” og til slutt tas hele prosesjonen, inklusive helgenbildet, ut på
sjøen etterfulgt av en liten armada småbåter. Det er en følelsesmessig 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 Marinera”, som også brukes i påskeprosesjonene.

Opplev og utforsk Spania!

Torrevieja: 7. til 16 juli
7. juli er det aktiviteter for barna, kontakt turistkontoret for
detaljer. 14. juli er det blomsteroffer. Dette foregår ved Paseo
de Juan Aparicio hvor man går
frem til ”Hombre del Mar”. 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: 12 til 15. juli. Sjømennene hyller sin skytshelgen Virgen del Carmen. Hovedsette for
festivalen er nede på strandpromenaden, ved siden av havnen.
Det blir er en vakker sjøprosesjon hvor bildet av Jomfruen
fraktes med båt over bukten og
blomster kastes på havet. I Al-

tea feirer man San Pedro (Sankt
Peter) samtidig som Virgen del
Carmen. Kontakt turistkontoret
for detaljert program.

Benidorm: 12. til 16. juli, En
liten jente som leser ett vers
for jomfruen er blant de største begivenhetene. Aktivitetene
holdes i området rundt ”Paseo
Colon 2”.
San Fermin
Benidorm Feirer også San Fermin 7. juli. Man samles på Levante stranden klokken 12.00
for å markere festivalen. “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

Malaga | Costa del Sol

Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N SKE O P P L E V E L SE S TA R T ER H ER

Kundeservice

på ditt eget språk
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BRINGER HUN LYKKE?:
Jomfruen og helgenbildet
som representerer henne
står sentralt i feiringen. Hun
skal beskytte fiskere og sjømenn fra havets farer.

Calpe: 16. juli: Sjømenn går i
prosesjon fra havnen med sin
skyttshelgen ”Virgen del Carmen”. De gjør ett blomsteroffer
og en hyllest til de som “ aldri
kom tilbake” fra sitt arbeid på
havet.
Villajoyosa: 16 juli. Sjømenn
går i prosesjon fra havnen med
sin skyttshelgen ”Virgen del
Carmen”. De gjør ett blomsteroffer og en følelsesmessig hyllest til de som “ aldri kom tilbake” fra sitt arbeid på havet.
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Få SpaniaPosten
på epost hver uke!

Kontakt det lokale turistkontoret
for detaljert timeplan for prosesjoner og feiringen.

Varsel om ny papiravis tilgjengelig
online + reportasjer, tips og siste nytt.

Meld deg på vårt
nyhetsbrev i dag

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

Spania bør bli marijuana-eksportør

spaniaposten.no/nyhetsbrev

Å eksportere marihuana til Canada er «interessant». Det mener lederen for det populistiske venstre-partiet Podemos, Pablo Iglesias. Canada legaliserte nylig Cannabis.
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Altea

Castell de la Olla

AUGUST 2017

La Tomatina

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

Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie

Fiestas

www.chiropractor-benijofar.es

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET
MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

Pusse opp eller bygge nytt?

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Bolig i Spania?

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
det praktiske
OG det formelle
Arv: Skifter og testamenter
next to KFC - Tel. 965 27 01 28
next to AKISkatt,
- Tel.forsiking,
965 27 01
27 oppussing,
ettersyn,
Av. Federico García Lorca, 20
Av. Costa Blanca,
7F, localbasseng,
1
vedlikehold,
hage.
Skatt og selvangivelser
03509 Finestrat (Alicante)
03760
Ondara
Snakk
med(Alicante)
bolig-eksperten i Albir!
Separasjon og skilsmisse
Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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965 85 44 63

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO
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AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

965 71 32 55

CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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La Tomatina

Sommer på Costa Blanca
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San Fermin
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JULI 2017

Sommer på Costa Blanca

JULI

Benidorm

San Fermin

Fiestas
Orihuela
Moros y Cristianos

Villajoyosa

Moros y Cristianos

i Juli
Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Konserter

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

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

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

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

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Parque Comercial “Portal La Marina”
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

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

Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

www.ecorganicweb.com
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Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

O

Mistillitsforslag mot Rajoy

Største prisøkning siden 2007

Domstol: Du er for lat
til å få lommepenger!

S

PSOE i La Nucía ber rådhuset
vil fjerne Franco-tittel

T

E

t foreldrepar i Cantabria i
Nord-Spania slipper å betale
lommepenger til sin arbeidsledige datter på 23 år. En lokal
domstol mener datteren selv er
skyld i situasjonen. Etter spansk
lov plikter foreldre å forsørge
barna sine til de er i arbeid.

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie
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Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

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

Fiestas
Moros y Cristianos

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

pposisjonspartiet Podemos
har fremsatt et mistillitsforslag mot Spanias statsminister
Mariano Rajoy. Forslaget kommer etter nye avsløringer om
korrupsjon i statsministerens
parti Partido Popular.

Ny i Albir

Benidorm

Orihuela

#1

AUGUST 2017

Sommer på Costa Blanca

Valencia
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Landet har allerede tillatt medisinsk bruk av cannabis. I oktober
2018 skal også vanlig «rekreativ» røyking bli tillatt. Canada
blir dermed det andre landet i
verden, etter Uruguay, som legaliserer marihuana.

i August

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
29 ÅR I SPANIA
Norsk advokat Erik
C.MORE
Saunes
WITH
THAN 6,000 PRODUCTS
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E-post: info@scanlaw.no Web: www.scanlaw.no
Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

1
på opplag og lesere

August

Ny i Albir

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

S

panias tidligere diktator Francisco Franco er fortsatt æresborger av La Nuca. Det PP-styrte rådhuset vil ikke fjerne tittelen
før eventuelt hele bystyret stemmer for dette.

panske boligpriser økte
med 7.7% årets første kvartal og utlendinger kjøper i
Spania som aldri før og utgjør nå
13.3% av markedet.
Det er «Colegio de Registradores», altså eiendomsregistrene,
som har lagt frem tallene som

26. MAI 2017

Cabo de Palos
Sjømat og dykkeparadis

viser til den største økningen i
spanske boligpriser på over ti år.
71% av spanjolene mener nå er
et godt tidspunkt å investere i
eiendom. Og over halvparten
(55%) av spanjolene nå vil anbefale familie og venner å kjøpe sin
første bolig nå.

Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje

orrevieja kommune vil
trolig oppnå et bedre vern
av byens kystområder enn
tidligere planlagt i den nye vernplanen fra regionale myndigheter
i Valencia.

I følge en uttalelse fra kommunen får byens strender den største
beskyttelsen som er mulig å oppnå med planen. Området som
skal vernes er betydelig utvidet
og gjelder blant annet både Cala
Ferris og Las Calas.

H

alvannen time syd for Albir
eller en halvtimes kjøring
fra Torrevieja ligger Cabo de Palos på veien ut mot La Manga.
De som stopper her kan nyte
sprellende fersk sjømat eller spesialiteten med ris og fisk “El Caldero”. Landsbyen er nært knyttet
til havet og byr på noe av den

beste dykkingen i Spania har å
by på takket være naturparken og
et utall godt bevarte skipsvrak.
Nesten alle av byens 500 innbyggere livnærer seg av havet direkte eller indirekte.

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

Moros y Cristianos

Tlf: 865 649 255

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
Norsk advokat Erik C. Saunes
slitasjegikt
Adviser Ann Sofie östeberg deDrSerna
Hans C Madsen D.C.

Museer i
Torrevieja

Konserter

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

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

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

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617
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Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
“Portal “Portal
La Marina”
v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial
Parque
Comercial
“La27
Marina”
La Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

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

vedlikehold, basseng, hage.

Leiebil i Spania Se vår webside for detaljer
og reservering.

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Parque Comercial “Portal La Marina”
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

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

Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

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

965 85 44 63

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

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

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Bolig i Spania?

FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
det praktiske
OG det formelle
Arv: Skifter og testamenter
next to KFC - Tel. 965 27 01 28
next to AKISkatt,
- Tel.forsiking,
965 27 01
27 oppussing,
ettersyn,
Av. Federico García Lorca, 20
Av. Costa Blanca,
7F, localbasseng,
1
vedlikehold,
hage.
Skatt og selvangivelser
03509 Finestrat (Alicante)
03760
Ondara
Snakk
med(Alicante)
bolig-eksperten i Albir!
Separasjon og skilsmisse
Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com
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C/Òscar Esplá, 5 • El Albir
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

965 85 44 63

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

SpaniaPosten
Mon - Sat: 09:00 - 21:30

www.ecorganicweb.com

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

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
29 ÅR I SPANIA
Norsk advokat Erik
C.MORE
Saunes
WITH
THAN 6,000 PRODUCTS

Pusse opp eller bygge nytt?

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

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

03760 Ondara (Alicante)

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm
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03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Tlf: +34 965 887 765 Mobil: +34 685 412 635 Fax: +34 965 889 909
E-post: info@scanlaw.no Web: www.scanlaw.no
Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

års erfaring som kiropraktor
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og 35
bygging
Arv: Skifter og testamenter
Tel: 966 185 242
Skatt og selvangivelser
693 371 616/617
Separasjon og skilsmisse C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

35 års erfaring som kiropraktor

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse
RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

PYNTET OG KLAR: Leder av venstre-populistene Pablo Iglesias er
åpen for at Spania starter storstilt
produksjon av Marijuana. Blant annet med tanke på eksport til Canada. Spanjolene har allerede i dag
mye erfaring og ekspertise knyttet
til dyrkning av marihuana både lovlig og ulovlige plantasjer er vanlige.
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www.chiropractor-benijofar.es
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Fiestas
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Uttalelsene kommer etter at en
partikollega nylig foreslo å eksportere marihuana til Canada. I
følge partikollegaen har Spania
et «privilegert klima» og burde
gå i gang med en statlig kontrollert dyrking av marihuana til eksport.

AUGUST 2017

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

«Det største problemet med kannabis er ikke folks helse, men
kriminaliteten og utnyttingen
knyttet til ulovlig smugling», påpeker Iglesias i en Twitter-melding.

Det oppsiktsvekkende forsalget
ble lansert etter at Canadas statsminister Justin Trudeau nylig
fikk kjempet frem en lovendring
i parlamentet som gjør røyking
av marihuana lovlig.

www.chiropractor-benijofar.es

D

en unge partilederen betegner det som «absurd»
at salg av tequila og gin
på supermarkeder er fullt lovlig,
mens salg av marihuana er forbudt. Forslaget er lansert av en
kollega i partiet og kommer etter
at Canada nylig vedtok å legalisere
marihuana.

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

- der det passer deg, når det passer deg!

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

Badeparkene
i Benidorm
www.SpaniaPosten.es			
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AQUA NATURA: Parken som ligger inntil
Terra Natura er den nyeste og den som nok passer 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 naboparken Mundomar er langt mindre enn Terra
Natura og passer bedre for de minste.

Aqua Natura
Aqualandia
A

qualandia i Benidorm er
verdt et besøk når det er
skikkelig varmt. Vannparken Aqualandia ligger vegg i- vegg med sjødyrparken Mundomar mellom Albir og
Benidorm.
I Aqualandia finner du en rekke
ulike vannaktiviteter, alt fra det
mest spektakulære som Kamizake, til mer moderate aktiviteter
som passer for de aller yngste.
En dag i Aqualandia på den varmeste tiden av året er behagelig
både for liten og stor. De hete
sommermånedene er naturlig

nok høysesong, og det er greit å
være forberedt på lange køer. Det
finnes imidlertid områder med
solsenger og restauranter hvor
det går an å slå i hjel noe tid mellom slagene i vannet.
Aqualandia er det beste alternativet for de minste barna. For
familier med større barn anbefaler vi Aqua Natura. Dyreparken
Mundomar er også best for de
minste barna sammenliknet med
Terra Natura.

Åpningstider:
10.00 - 19.00 alle dager.

A

qua Natura åpnet dørene
i 2007, som et tilskudd
til Terra Natura. Dyreparken fikk dermed sitt eget
store badeland, med sklier, bølgebasseng og masse masse mer.
Så Agua Natura er den største
og nyeste i Benidorm området.
Det finnes sklier for barn i alle
aldre her.
Aqua Natura passer godt som
en del av en full dag i dyreparken Terra Natura. Badeparken
har mye å by på både for store
og små. Spennende vannsklier,

stort bølgebasseng og en rekke
mindre bassenger med fontener
og leker for de minste barna.
Et par ganger om dagen er det
show hos sjøløvene. Mot betaling kan man være med å ”trene” sjøløvene før showet. Ellers
er det nok annet å ta seg til i
Aqua Natura.
I et eget basseng svømmer småfisk og hai side om side. Ønsker
man å snorkle blant haiene, finnes det muligheter også for det.

Åpningstider:
Juli, august og første uken i sep-

Flere utflukter for hele familien på vår webside:
www.spania.no/alicante

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

AQUA NATURA: Parken er ikke
”bare badeland” det er sjøloveshow her og et lite akvarie.

Spania.no
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Badeland
Torrevieja
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Aqua-Park Rojales
E
t godt alternativ til Aquapolis, kan være den over
20 år gamle badeparken,
Aqua-Park Rojales, i Ciudad
Quesada. Her finnes flere forskjellige sklier, tre barnebassenger, samt et stort hovedbasseng.
På serveringsfronten kan man
velge mellom en restaurant med
standardmeny, og en kiosk som
serverer is, brus, øl og andre
småting.
Det er en stor plen med gratis
solsenger inne på området, her
kan de voksne slappe av mens
barna leker. Aqua-Park Rojales
egner seg utmerket for familieutflukter, og er definitivt verdt
et besøk. Særlig hvis du er blant
dem som syntes Aqualandia blir
litt for stressende i lengden.

Åpningstider:
Parken åpner 11.00 og stenger
19.00 i høysesongen.

Flamingo Aqua Park

Aguapolis
Aquopolis
Den største blant badeparkene i
Torrevieja er Aquopolis på nordsiden av sentrum, like i nærheten av kjøpesentrene Habaneras
og Carrefour. Anlegget inneholder et stort utvalg av sklier for
store og små, og bassenger i
forskjellige dybder og fasonger,
inkludert et bølgebasseng.

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 Torrevieja er så avgjort et sted for hele
familien.

Åpningstider:
Parken åpner 11.30 - i juli stenger parken mellom 18.30 og
20.00 litt avhengig av dagen.

I

La Siesta urbanisasjonen,
like i nærheten av den norske sjømannskirken, finner
vi den siste av Torreviejas badeparker.
Flamingo Aqua Park, som er
den minste av de tre, er liten og
oversiktelig. Her finnes to sklier
og et stort basseng med forskjellige dybder, utlån av solsenger

(gratis), og et par steder som
serverer mat og drikke.
Flamingo Aqua Park er, i likhet
med de to andre badeparkene, et
sted for hele familien.

Åpningstider:
Hver dag 11.00 - 18.00

Oppussing & nybygg

25 år i bransjen i Norge, Storbritannia og Spania

· Flislegging
· Terrasser
· Bad og kjøkken
· Vannbåren gulvarme
· Problemer med fukt? Vi er spesialister på å stoppe vann og fukt.
· Vi river, kjører bort avfall og bistår med eventuelle tillatelser

683 22 74 24 Neil
Chris 678 75 55 14
aguabloquear@hotmail.com

Villajoyosa
24

Moros y Cristianos
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Juli-festival i Villajoyosa

FARGERIKT: Fiske har tradisjonelt vært viktigste næring i Villajosa. 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.

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.

I

250 år har landsbybefolkningen markert at man “beseiret” berberske pirater i et angrep sommeren 1538. Byen ble
riktig nok plyndret, så piratene
fikk det de var ute etter. Feiringen, som går av stabelen hvert år
fra den 24. til den 31. juli, er til
ære for kommunens skytshelgen
Santa Marta.

utkledd som karikaturer av kristne, moros og berberske pirater.
De siste årene har dog utkledningene sklidd ut. Drakter som minner 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”.

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

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

Afrika ender med å okkupere byens festning.
Ettermiddagen samme dag samler de “kristne” nye tropper og
man angriper festningen i gamlebyen og det hele ender med at
man symbolsk, kaster piratene
på sjøen igjen.

SJØRØVERI OG SLAVEHANDEL Sjørøveri var vanlig i perioden 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.

Opplev og utforsk Spania!

Sevilla | Andalucia

Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N SKE O P P L E V E L SE S TA R T ER H ER

Kundeservice

på ditt eget språk
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Orihuela

Moros y Cristianos i Orihuela

25

Go Kart på Costa Blanca

I juli markerer man i Orihuela «Moros y Cristianos». Årets festival begynner
15. juli og varer frem til 21. 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.
Spanjolene elsker alle former for motorsport så det er ingen
overaskelse at man på Costa Blanca har store og relativt billige Go-Cart baner både nære Torreveja og Benidorm.

Go kart i Torrevieja Go Kart I Benidorm
Det ligger en liten go-kart bane
ved Rio Safari mellom Elche og
Santa Pola. Men for de som er på
ferie i Torrevieja er det go-kart
banen på Orihuela Costa som
gjelder. «Go-Karts Orihuela
Costa « ligger mellom Punta
Prima og Playa Flamenca ikke
langt fra Carrefour så det går fint
å kombinere shoppingtur med
kjøring i Go-Kart.

F

or å forene de mange små
kongedømmene som til da
hadde utgjort mesteparten
av den iberiske halvøya ble kristendommen brukt.
Moros y Cristianos festivalen
markerer på et ikke akkurat historisk korrekt vis Maurernes «invasjon» 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.

Program for 2018
15. Juli – Blomsteroffer til ære
for helgenene Justa og Rufina.
Fra Gabriel Miro kirken klokken
19.30.
18. Juli – Krig med «krutt og kuler». Troppene innvaderer festningen. Paseo Calvo Sotelo klokken 21.00.
20. Juli – Maurernes inntok, parade gjennom byens gater. Avgang fra Calle Ocarasa 21.30
21. Juli – De kristnes inntok, parade gjennom byens gater. Avgang fra Calle Ocarasa 21.30

Fra Albir, Altea eller Alfaz del Pi
er nærmeste Go-Kart bane i Benidorm. «Karting Benidorm»
ligger langs N332 ved diskotekene langs veien her. Litt nærmere Villajoyosa ligger «Karting
La Vila» også langs N332.

L’Alcudia: Pre-iberisk bosetning
F

ør maurerne flyttet Elche, til
der byen ligger nå, lå den på
L’Alcudia. Det er funnet spor etter
bosetning her som man regner
med er 5000 år gammel. Den
gamle byen var lenge gjemt og
glemt, men 4. august i 1897 gjorde den unge arbeideren, Manuel
Campello Esclapez ved en tilfeldighet et funn, som for alvor satte
L’Alcudia på det arkeologiske
kartet. Han kom over skulpturen
som etter hvert fikk navnet Dama

de Elche. Skulpturen forestiller en
kvinne med en utrolig komplisert
hårfrisyre, hvor håret er satt opp i
store ringer på hver side av ansiktet. Hvem hun var, er et mysterium – kanskje en gudinne, prestinne eller en prinsesse.

Mange av bygningen er rundt 2500
år gamle. Men det finnes rester etter
mennskelig aktivitet her som er rundt
5000 år gammel.

Elche

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

O

ver hele Spania finner vi
spor etter den arabiske
kulturen, vanligvis i
form av festningsverk, moskeer
og palasser. Det mauriske badet
i Elche som er fra det 12. århundre, er et av de få badene som
fortsatt er bevart. At det fantes et
bad i en by, var et tegn på økonomisk velstand.
Badene hadde en viktig funksjon
i den muslimske verden. I følge
Koranen er det obligatorisk med
en rengjøring av kroppen før
bønnen. Badet besto av tre rom.
Det mest populære var Det varme rommet, Bayt-Al-Sajum,

som kan sammenlignes med våre
dagers sauna. De andre rommene
ble brukt til rengjøring, ofte med
kaldt vann. Menn og kvinner
kunne ikke bruke badet samtidig.
Fra 1270 begynte Elche å miste
sin islamittiske karakter, og badet ble omgjort til et nonnekloster.
Badet er åpent for omvisning fra
tirsdag til søndag, inngangsbillett pris er kun en euro. Omvisningen skjer i små grupper, og
varer i ca. 15 minutter. Gjennom
lyd- og lyseffekter blir vi tatt
med på en reise flere hundre år
bakover i tida. Om du ønsker det
kan du velge å få guidingen på

engelsk. Banys Arabs, som badet
heter på valenciansk, ligger i
sentrum av gamlebyen i Elche,
ikke langt fra Basilikaen.
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UOPPDAGET: Barcelona ”slo gjennom” etter at verden ble gjent med
byen gjennom sommer-OL i 1992. Valencia har mye av det samme å by
på men er herlig fri for masseturisme og en overkommelig størrelse.

Spanias mest behagelige storby

Som Spanias tredje største by, og hovedstad i Communitad Valenciana, er Valencia en behagelig overraskelse. Også
utlendinger har fått øynene opp for den avslappede storbyen ved middelharvet. Byen har “alt” shopping, restauranter,
strand, uteliv, arkitektur og kultur. Men alt dette uten det “mas og kjas” overfylte Barcelona plages med.

B

yen huser nå 730 000
innbyggere, og har i
spansk målestokk relativt beskjedent turistbesøk.
Som Paellaens hjemby, og etter
sigende stedet der Den Hellige
Gral befinner seg, er byen vennlig, pulserende og kaotisk på
samme tid. Valencia er velsignet med et unikt klima, og den
kjente Las Fallas festivalen går
hvert år av stabelen med en av
Spanias villeste fester.
Valencias sentrum ligger tilbaketrukket fra Middelhavet, skal
du på bystranda tar det noen
minutter i taxi. Den engang så
mektige elven Rio Turia er nå
bare noen flaue dråper, og er
blitt gjort om til park og friluftsareal, en grønn lunge som slanger seg rundt sentrum.
Grekere og Kartagenere var

tidlig i denne delen av Spania,
men byen ble ikke grunnlagt
før i år 138 etter Kristus. Det
var romerne som fant området
så gunstig. De grunnla Valencia
ved Rio Turias bredder, og konstruerte irrigasjonsanlegg for
jorbruk og beboelse. Romerne
ble etterhvert drevet vekk av
Visigoterne, som bodde her til
maurerne kom i 711. Maurerne
skapte et rikt område med jordbruk og industri, og Valencia ble
et naturlig regionalt senter. Bare
avbrutt av den legendariske El
Cids inntog i 1094 har Valencia
vært på muslimske hender inntil Jaime I innlemmet byen i sitt
Katalanske kongedømme. På
1400 og 1500 tallet var Valencia en av de sterkeste handelspostene ved Middelhavet. Dette
var Valencias gullalder, og siden
denne tiden har byens tilværelse
vært svært så urolig. Kong Feli-

ARKITEKTUR Valenica er full av både gamle og nye arkitektoniske perler.
Byen er kompakt og trygg å gå i både natt og dag. Barcelona til sammenlikning er plaget med lommetyver

pe V inndro byens autonome
rettigheter, og under Den Spanske borgerkrigen, hvor byen var
republikanernes hovedsete, ble
det store ødeleggelser.

Severdigheter i Valencia
Museo de Bellas Artes er blant
landets beste kunstmuseer. Med
sine verker av El Greco, Goya
og Velazques, og de Valencianske impresjonistene Ribalta,
Sorolla, Pinanzo og Espinosa,
trekker museet besøkende fra
hele verden. Museet ligger i vakre omgivelser i Jardin del Real
ved Calle de San Pio V.
Katedralen representerer et microkosmos av byens arkitektoniske historie. Puerta del Palau
er romansk, mens tårnet, domen
og Puerta de los Apostelos er gotisk. Hovedinngangen er barokk

og inne i kirken er det kapeller
i renesansestil. Katedralens museum hevder å være innehaver
av Den Hellige Gral, gullkoppen som Jesus skal ha drukket
av under Det Siste Måltid. På
katedralens sydvestre hjørne
ligger Miguelete, katedralens
oktagonale klokketårn. Med
sine 207 trappetrinn rager tårnet
ut over Valencia, og herfra kan
man nyte en utrolig, 360 graders
utsikt over byen.
La Lonja de la Seda, Silkemarkedet, er et sengotisk mesterverk. Denne gruppen av bygninger representerer Valencias
storhetstid som handelsby fra
1400 og 1500 tallet. La Lonja
de la Seda ble bygget mellom
1482 og 1533, og var, som navnet sier, byens silkemarked.
Plaza del Ayuntamiento i midt-

en av gamlebyen er et naturlig
sted å besøke. Plassen er full
av små intime kafeer, hvor man
kan sitte og nyte bylivet.
Valencia har for øvrig mange
tilbud til den opplevelseshungrige besøkende. Med sine
store parker og vakre strender
kan man alltid finne et rolig sted
etter en lang og hektisk dag i
byen. Og lange dager blir det i
denne byen. Gamlebyen strekker seg over et stort areale midt
i byen, og det meste av Valencias pulserende liv foregår her.
De mange gatene med butikker
og kafeer, og de store varehusene, med sine internasjonale
toppmerker, sørger for at man
får utløp for sin lyst til å utforske. Når man er i Valencia bør
man prøve seg på en Horchata.
Denne rare drikken er laget av
knuste chufas, en spesiell nøtt,
og serveres nesten frosten. Horchata lages bare om sommeren,
og er en riktig energibombe. Ellers så er det en rekke resturanter her som serverer regionale
spesialliteter. Valencia er full
av overnattingssteder, fra små
intime herberger til store internasjonale hoteller.

Besøk turistkontoret på Plaza
del Ayuntamiento, altså rådhusBYSTRAND Valencia har bystranden Malvarossa nære sentrum. Foran plassen midt i byen.
bydelen Cabañal og universitetet. I tillegg finnes f.eks stranden ved Piñedo
på sydsiden av storbyen hvor det alltid er god plass.

Opplev og utforsk Spania!

Toledo

Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N SKE O P P L E V E L SE S TA R T ER H ER

Kundeservice

på ditt eget språk

Vitenskapsbyen
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En storflom i 1957 førte til at man endret elveleiet til Turia-elven og ledet den utenfor
byen. Det nye arealet som med dette ble frigjort slanger seg gjennom Valencia som
en stor grønn lunge tilgjengelig for alle. Og deler av dette har blitt til den hypermoderne bydelen ved navn Ciudad de las Artes y las Ciencias - Vitenskap og kunstbyen.

B

yens egen stjernearkitekt
Santiago Calatrava, har
her fått boltre seg fritt på
det 350.000 kvadratmeter store
området. Resultatet er enestående 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
bygningene. Her er nok av spektakulær arkitektur, banebrytende ingeniørkunst og museer
i verdensklasse. Hovedattraksjonene er konserthuset Palau
de les Arts, vitenskapsmuseet
Museo de las Ciencias, IMAX
kinoen L’Hemisferic, den botaniske hagen L’Umbracle og
akvariet Oceanogràfico, som
kanskje har det mest interessante innholdet av dem alle.

Akvariet i Valencia
Akvariet er enormt og går over
ett område på hele 110.000
kvadratmeter. 42 millioner liter saltvann og er fordelt utover flere områder basert på
de forskjellige havområdene
på planeten. I det ”tempererte”
havet finnes pingvinene, seler
og fisk fra flere av verdens hav.
Ett eget området er vite til ”det

åpne havet”, her er en av parkens største attraksjoner hvor
atlanterhavstunnelen, eller ”haitunnelen” som mange kaller
den, befinner seg. Her kan man
vandre blant haier og rokker,
og beskue Atlanterhavets unike marine fauna på nært hold.
Middelhavet og Rødehavet har
fått sin plass her, sistnevnte
med ett svært imponerende gigant akvarie som bakgrunn for
auditoriet der. I Antarktis finner
vi flere pingviner og via en underjordisk tunnel kommer man
inn i Arktis hvor hvalross og belugahval svømmer omkring oss
bak tykke gladd på alle kanter.

Delfinshow Valencia
Delfinariet er ved siden av
”haitunnelen” akvariets største attraksjon. I hva som sies
å være Europas største saltvannsbasseng holder delfinene
der spektakulære 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.
Vitenskapsbyen i Valencia
La Ciudad de las Artes y las

Ciencias er utformet av arkitekten Santiago Calatrava, som
blant annet har tegnet den nye
togstasjonen ved World Trade
Center i New York og Olympiastadion i Athen. Allerede som
barn skal han ha bestemt seg
for at han en dag skulle lage noe
spesielt for sin kjære hjemby.
Det er lett å komme seg til La
Ciudad de las Artes y las Ciencias og Oceanogràfico. Kommer
du i egen bil kan du parkere i
det underjordiske parkeringsanlegget ved akvariet som opererer med overkommelige priser.
Ellers har ”Vitenskapsbyen”
gode bussforbindelser til Valencia sentrum, eller man kan
spasere fra sentrum på kort tid.
Byggingen av La Ciudad de
las Artes y las Ciencias ble påbegynt i 1996. I 1998 stod det
første bygget, L’Hemisferic,
ferdig, og siden den gang har
de ulike avdelingene åpnet litt
etter hvert. I dag mottar ”Vitenskapsbyen” rundt tre millioner besøkende hvert år.
Museet har i høysesongen åpent
til midnatt men sjekk parkens
webside før du drar hit.

”FISKEN” Operabygget er en
del av den nye Vitenskapsbyen
og kanskje det mest imponerende av mange spesielle bygg.
Arkitekten Santiago Calatrava
er fra Valencia.
Oceanogràfico Akvariet er for mange høydepunktet ved et besøk til vitenskapsbyen. IMAX kinoen er også vel verdt et besøk.

Turia-elven før flommen. Hele elveleiet er i dag park, idrettsanlegg,
museer og andre installsjoner for
publikum.

DNA Det største bygget
i vitenskapsbyen huser
”Teknisk Museum”.
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Blomsterkrig i Valencia
En av Spanias mange litt snodige men utvilsomt
morsomme festivaler er «Batalla de los Flores».
Blomsterslaget går av stabelen siste søndag i juli hvert
år. I Valencia markerer blomsterslaget slutten på julifestivalen som er ment å gi mer liv til sentrum i en tid
mange helst vil være på stranden.

E

Her finner du SpaniaPosten
Hent din avis når du gjør ukas innkjøp på Costa Blanca
FALLERAS: Jentene som har
æren av å bli angrepet med blomster er ”falleras”. Det vil si de er
kronet ”prinsesser” av sine naboforeninger.

Scandigo
Supermercado

- TORREVIEJA

-Albir
-Alfaz del Pi
- ALBIR
- ALFAZ DEL PI
- GRAN ALACANT
- LA ZENIA
- LOS ALTOS
- PUNTA PRIMA

Det krones hvert år gjerne to for
hver forening. En ”mayor” som da
gjerne er voksen og en ”infantil”
som representerer barna. Den heldigste av alle blir ”Fallera Mayor”
nesten dronning av Valencia for et
år. Jentene er ikledd tradisjonelle
Valencia-bunader med tilhørende
karakteristisk frisyre og pynt.

t fargerikt lite opptog,
med musikk og store flåter med jenter kledd som
«falleras» går opp og ned Valencias «Paseo de la Alameda».
Høydepunktet er når får man
får kaste blomster på de stivpyntede. Men jentene er ikke
forsvarløse de er «tungt bevæpnet» med 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 utendørskino, fyrverkeri, en rekke
konserter mange av dem som
en del av byens jazz-festival.

det hele begynner med at de dekorerte flåtene blir kjørt opp og
ned avenyen «Paseo de la Alameda» fire ganger.
De stivpyntede jentene som sitter på flåtene er «Falleras» som
representerer sin bydel og sin
«falla» en av dem er den regjerende «dronningen» 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 suser gjennom
luften den femte gangen opptoget går gjennom avenyen.

Gammel tradisjon
Tradisjonen går tilbake til 1892,

- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

Superbrico

- Las Mimosas
- benidorm

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

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa

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

BLOMSTRENDE: Valencia er en ”blomstrende” by. ”Puente de las Flores” (blomstrebroa). Er godt kjent i byen
og populær for ”selfies” for besøkende. Til høyre fontene og blomstene på rådhusplassen, Plaza de Ayuntamiento.
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Den hellige gral i Valencia Paellaens fødested
Syd for Spanias tredje største by Valencia finnes en sjelden
oase for slitne og inntrykksmettede turister. Landsbyen El
Palmar ligger ved bredden av innsjøen La Albufera omkranset
av rismarker. Her ble Spanias nasjonalrett Paella til.

Den hellige gral er ifølge den
katolske tradisjonen koppen,
skålen eller kalken Jesus
benyttet under den siste
nattverd. Gralen i Valencia
er i følge kirken dater til et
sted mellom år 50 og 100
før Kristus og skal være den
han drakk fra under sitt siste
måltid med sine disipler.

RESTAURANT-TIPS: Vår anbefaling er å droppe restaurantene
inne i selve landsbyen. Turistfellene ligger vegg og vegg her og
maten er deretter. Ta heller turen
til ”Arroceria Duna” som ligger i
Palmar nærmere Valencia. Her får
du en ordentlig paella i helt unike
omgivelser rett på stranden.

I

følge legenden brukte Josef
av Arimatea den til å fange
opp blod mens Jesus hang
på korset, noe som skal ha gitt
den mirakuløse evner. Gralen er en av den katolske kirkens mest ettersøkte relikvier.

E

Gralen befinner seg i byens
katedral - La Catedral de Valencia (la Catedral del Santo Cáliz), sentralt plassert i
den sjarmerende gamlebyen.
Det
mektige
kirkebygget,
som ble bygd i perioden fra
1262 til 1356, er hovedkirke
for hele Valenciaregionen.
Ifølge en historisk teori ble
Den hellige gral overlevert til
den valencianske katedralen
av kong Alfonso III i 1437.
Legenden om den hellige gral
Gralen som også er avbildet på
det kjente maleriet som viser Jesus siste måltid, ble også ifølge
legenden brukt av Josef av Arimatea til å fange opp blod mens
Jesus hang på korset. Dette skal
ha gitt gralen mirakuløse evner.
Etter korsfestelsen tok Josef med
seg gralen til Britannia, hvor han
grunnla en orden av gralvoktere. Jakten på Den hellige gral
har vært et velbrukt tema i middelalderfortellinger som for eksempel sagaen om kong Arthur
og ridderne av de runde bord.
Ordet gral kommer fra latinske ”gradale”, som er navnet på
en skål med flere trinn som ble
brukt når flere retter ble servert
på en gang. I senere tid har det
blitt mer og mer vanlig å identifisere den med kalken Jesus
brukte under den siste nattverd.
Myte
eller
sannhet?
Mange byer har påberopt seg
å være i besittelse av Den hellige gral. Det ble lenge hevdet
at en kalk som befant seg i en
kirke i den italienske havnebyen Genova var den originale
gralen. Men da den ble skadet
under transport etter Napoleons fall, viste det seg at den var

EKTE?: Det er bare stein-koppen
som utgjør gralen. Basen i gull er
lagt til siden. Da Pave Ratzinger besøkte Valencia brukte han gralen i
et av sine show.
laget av glass, og det er ikke
mange som har hevdet at den
var Den hellige gral etter det.
Kalken i la Catedral de Valencia
er svært gammel. På hjemmesiden til katedralen står det skrevet at gralen har blitt datert til
et sted mellom år 100 og 50 før
Kristus. Dette bekreftes blant
annet av den spanske arkeologiprofessoren Antonio Beltrán
i boken ”El Santo Cáliz de la
Catedral de Valencia” fra 1960.
Det er likevel mange som tviler
på at eksemplaret i Valencia er
originalen av Den hellige gral.
Det hersker dessuten usikkerhet
rundt hvorvidt Den hellige gral
i det hele tatt eksisterer utenom
den kristne tradisjonen. Det som
imidlertid er sikkert er at gralen
i katedralen i Valencia, som har
detaljer i gull, perler og andre
edelstener, er et vakkert skue.
Uavhengig om den kristne overleveringen er sann eller ikke.

Smale broer forbinder øya, der
de fleste innbyggerne i landsbyen bor, med fastlandet. Parker
på den anbefalte oppstillingsplassen. Det er kronglete å kjøre
inn i selve bykjernen der moderne bygninger har avløst tradisjonell byggestil med spisse
stråtak. Korsene på taket skal
i følge gammel tradisjon verne
mot onde makter.

Tilbake ble fiskeriene og kunnskapen om risdyrkingen. Om
lag tredelen av Spanias produksjon av ris kommer herfra. Fiskerne setter fortsatt sine garn,
men mange tjener mer på å
frakte turister rundt i sine karakteristiske smale trebåter. Her
kan alle jakte fritt med kikkert
og fotoapparat.

Hele våtmarksområdet er naturreservat. To naturlige og en
kunstig kanal forbinder innsjøen med havet. Det suser i sivet.
Bølgene klukker rundt båten, og
Robert med stråhatt legger ut
om Albuferas herligheter. Hva
er vel Venezias skitne kanaler
og syngende gondolierer mot en
annerledes båttur midt i eventyret?

Markeder på Costa Blanca

Mandag

Callosa d’en Sarrià
Dénia
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

Tirsdag

PLAZA REINA: Gralen står til
daglig i et av siderommene til katedralen i Valencia.

lva Rio Turia renner gjennom dette store ferskvannsområdet. I middelalderen var innsjøen ti ganger
større enn de rundt 48 tusen
kvadrat som dekkes av vann i
dag. På 1200- tallet innvaderte
kong Jaime kongedømmet Valencia og landsforviste maurerne som hadde vært her i mange
århundrer.

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

Onsdag

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

Torsdag

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

Fredag

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

Lørdag

Alicante
Almoradí
Villajoyosa (Rastro)
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià

Santa Pola
Playa Flamenca
Cala de Finestrat

Søndag

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

vanlige spørsmål

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

Depositum for bensin, refunderes det ved
retur? Hva er bensinpolicy i Spania?
Leiebilen leveres ut med en full tank bensin. Bilene har forskjellig størrelse
på tanken derfor varierer kostnaden noe. Prisen står på booking bekreftelsen. Refusjon for bensin på tanken når den returneres håndtere på en
av to måter:
1) Full tank ved utlevering, ingen refusjon - Dette er standard policy i Spania. Når du henter bilen leveres den ut med full tank. Du betaler for en full
tank bensin på bilen. Det koster litt mer enn pumpeprisen i hovedsak pga
arbeidet med å kjøre bilen og fylle opp etc.
2) Full tank ved utlevering, med refusjon - Mot en pris på normalt 25 Euro
får du refundert penger for den mengde bensin som er på tanken når
bilen returneres. Dette er et lønnsomt alternativ om du skal kjøre lite og
ikke vil bruke en hel tank. I det du får bilen levert ut kan du velge dette
alternativet.
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Kan jeg hente eller
levere leiebilen
utenom kontorets
åpningstid?
Hvordan skjer
utlevering på natta?

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring har ikke egenandel ved skade og dermed er det heller ingen depositum for leiebilen. Utvidet forsikring uten egenandel kan
bestilles som et tillegg når du reserverer leiebilen, se “tillegg” hvor også
prisen for din bil i den aktuelle perioden vises.

De fleste flyplasskontorene er åpne
mellom 07.00 - 23.59. På de mest
trafikkerte flyplasser som Alicante
m.m. kan bilen også hentes utenom
kontorets åpningstider. Du oppgir
flightnummer i det du bestiller, på
den måten vet personalet når du
lander og holder kontoret åpent.
Men mot da et nattillegg på 40€.
Dette blir automatisk lagt til prisen
om du velger et tidspunkt utenom
åpningstiden. Se under “tillegg” når
du reserverer.

Reiseforsirkingen min dekker skader på leiebil, hvorfor må jeg legge igjen
depositum?
Reiseforsikringen din er en sak mellom deg og selskapet ditt. Leverandøren av leiebilen i Spania krever alltid en sikkerhet / depositum for
bilen som leveres ut. Dersom du skader leiebilen og har skyld i dette selv
vil du alltid bli belastet om du ikke har utvidet forsikring fra leverandøren
i Spania. Du kan i etterkant kreve å bli refundert på reiseforsikringen du
har fra tredjepart. Dersom du vil slippe å legge igjen sikkerhets-depositum eller egenandel ved skade må du tegne forsikring fra leverandør av
leiebilen i Spania. Forsikring fra tredjepart gjelder ikke som sikkerhet for
leverandøren av leiebilen.

Å levere utenom åpningstiden er
normalt uproblematisk så lenge
bilen parkeres på korrekt sted og
nøkkel legges i postkassen på flyplasskontoret, spør personalet om
dette i det du henter bilen dersom
du er usikker. Det koster ingenting,
utenom på Malaga flyplass hvor
dette kun er mulig 01/04 til 31/10 og
på denne flyplassen er denne tjenesten desverre ikke gratis.

Bilene leies ut med alle obligatoriske forsikringer. Det vil si: personforsikring, tredjepartsforsikring og kaskoforsikring med tyveriforsikring
inkludert. Forsikringen omfatter derimot ikke skader på dekk/lås/nøkkel/
glass/felger/understell/interiør. Maks egenandel ved skade varierer mellom biltypene. For små og mellomstore biler er beløpet 950-1200 Euro.

KANARIØYENE · LANZAROTE · LAS PALMAS · TENERIFE
BALEARENE · IBIZA · MALLORCA · MENORCA
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Reserver i god tid for laveste pris. Tilgjengelighet og pris kan endres. Prise-eksempel gjelder bil bestilt i
slutten av juni for utlevering 9. juli. Pris inkluderer standard forsikring m.m. Eks. bensin og sikkerhetsdepositum for bilen. Se SpaniaGuiden.no detaljer og booking.
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17år

VW Polo 33€
7 dager

Barcelona

Madrid

Valencia

Mest populære
norske utleier i Spania
2001-2018

Ibiza

Palma

Benidorm

Alicante
Torrevieja
Murcia

Malaga

Reserver din bil i god tid for beste tilbud. Pris og tilgjengelighet kan endres.
Fiat 500

7 dager

33€

Ford Fiesta

7 dager

43€

Ford Focus

Tegner du ikke
utvidet forsikring
må du legge igjen
sikkerhets-depositum.

7 dager

40€
VW Caddy

7 dager

74€

Ford Focus stv

7 dager

215€

Bensin er ikke ink. i
prisen.

Ford Focus Cmax

7 dager

239€

Se vår websiden for pris på din dato/hentested
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Utvidet forsikring - for din sinnsro!

Du kan enkelt endre din bestilling online

Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert.
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordeler som:

* 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

ü Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
ü Ingen egendel ved skade**
ü Ingen egendel ved behov for veihjelp

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

*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.

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Utvidet forsikring koster fra 21€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N SKE O P P L E V E L SE S TA R T ER H ER

FASTLANDET · ALICANTE · BARCELONA · BENIDORM · MURCIA · MALAGA · TORREVIEJA
*Priseksempel gjelder ved booking innen 1.februar for utlevering 5. mars. Pris og tilgjengelighet kan endres fra dag til dag.
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