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Har du husket å bestille

Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra
Alicante flyplass. Korresponderer m/alle norske
SAS flyvninger. Forbehold om antall påmeldte 

flybussen?
� +34 96 686 41 91

post@haganor-spania.no

www.haganor-spania.no

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tlf. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com

Kåret til “Beste privatsykehus”
i Valencia regionen 2004
Programa hospitales TOP 20 - Tredje premie “Beste spanske privatsykehus”

20 år for din helse

Våre klinikker:

INSTITUTT
FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIO-
VASKULÆRT

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE

E L  P ER IOD ICO NORUEGO DE  LA  COSTA  B LANCA
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-10%

LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I 

GOD TID

SE VÅR WEB SIDE FOR VÅRE:
USLÅELIGE PRISER!

GJELDER ALLE BILER,
ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI

RING HJEM ! FRA

CT./MIN.2,9SCAN TELECOM
DØGNET RUNDT • FRA FASTLINJE  TIL FASTLINJE
ServiceCenterAlbir • Tlf: 96 686 5796 • info@servicecenteralbir.com

tel:+34-652456539

“Learn a new language the way you learned your first language”

nelly@alteaidiomas.e.telefonica.net

w w w . a l t e a s p a n i s h c o u r s e s . c o m

spanish courses
n a new language t“Lear ned your firstay you learthe w t language”

GRATIS!GRATIS!

Sierra Bernia, Altea
Foto: Spaniaposten
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Madrid

U
nder statssjefkongressen
i Lima i midten av mai,
ble det arrangert et privat

møte mellom Spanias statsmin-
ister Jose Luis Rodriguez Zapa-
tero, og Venezuelas president
Hugo Chavez. Det er første gang
de to møtes etter den etter hvert

så berømte ”¿Por qué no te
callas?”  episoden fjor høst, da
den spanske kongen Juan Carlos,
regelrett ba den Venezuelanske
presidenten om holdet kjeft
under det latinamerikanske topp-
møte i Chiles hovedstad Santi-
ago. Møtet varte rundt 30

minutter, og både Zapatero og
Chavez skal ha uttalt at det ble
tatt flere avgjørende steg i pros-
essen med å normalisere de
diplomatiske forbindelsene mel-
lom de to landene. 

Zapatero møtte Chavez

Madrid

D
en regjerende trepar-
tikoalisjonen i det
baskiske parlamentet,

PNV, EA og IU, har fått med seg
det radikale baskiske nasjonal-
istpartiet PCTV, på en kampanje
hvor de har gått til anmeldelse av
den sentrale regjeringen i
Madrid.

Ifølge en talsmann fra det
baskiske parlamentet, dekker
den sentrale regjeringen over det
faktum at det benyttes systema-

tisk tortur, både av Guardia Civil
og Policia Nacional, under avhør
av mistenkte ETA terrorister.
Derfor har de fire partiene gått
sammen om en anmeldelse.
Anmeldelsen fra det baskiske
parlamentet har ført til sterke
protester fra myndighetene i
Madrid. Innenriksminister Al-
fredo Perez Rubalcaba benekter
anklagene, og sier at alle an-
meldelser om mishandling blir
grundig etterforsket. Dessuten er
det en kjent sak at alle ETA ter-

rorister instrueres om at de skal
anmelde politiet for tortur i et
eventuelt avhør, mener Rubal-
caba.

Det baskiske parlamentet sier at
anmeldelsen er basert på to
påståtte torturtilfeller som skal
ha oppstått i fjor høst. Innen-
riksministeren, på sin side, for-
sikrer om at disse tilfellene er
under etterforskning, og at
eventuelle uregelmessigheter vil
bli avdekket. 

Anmelder regjeringen
for systematisk tortur

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO
• Du kan laste ned hele avisen fra vår webside og 

samtidig få  tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser!

• Du kan tegne abonnement på papirutgaven og
få Spaniaposten direkte i postkassen din i Norge
eller Spania!

Ikke gå glipp av en eneste 
utgave i sommer!

BENKETER: Innenriksminister Al-
fredo Perez Rubalcaba sier benekter
anklagene. - Alle anklager om mishan-
dling blir grundig etterforsket.

D
en 19. Mai detonerte
ETA en bilbombe på
strandpromenaden i den

baskiske byen Getxo, Vizcaya.
Attentatet kom bare fire dager
etter at en politimann ble drept
av en ETA bombe Legutiano.

Attentatet i Getxo ble varslet på
forhånd via en telefonoppringn-
ing, og hele området var
evakuert. Ingen personer kom til
skade, men eksplosjonen med-
førte omfattende materielle
skader på omkringliggende be-
byggelse.

Dette er ikke første gangen ETA
bomber i Getxo. 25. juni 2005
sprengte ETA en bilbombe som skadet
syv personer.

Nytt ETA
attentat



Tlf: 966 867 448
Playa Albir. Åpent tirdag - søndag 10.00-24.00

Ritz
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SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt Therese direkte på 
tlf: 691 523 870 eller epost

therese@spaniaposten.no

Madrid

H
jelpepakke prosjektet ble
presentert av vises-
tatsminister Maria

Teresa Fernandez de la Vega i
forkant av åpningen av den
spansk-afrikanske kvinnekonfer-
ansen i Niger, et av Afrikas aller
fattigste land, i begynnelsen av
mai. I tillegg til Niger, inngår
Burkina Faso, Benin, Guinea-
Bissau og Sierra Leone i pros-
jektet.

- Vi er forpliktet til å hjelpe disse
landene i deres anstrengelser for
å tilpasse seg klimaendringene,
og for å kunne sikre seg nok mat.
Økningen i matvareprisene er et

internasjonalt problem som kr-
ever en internasjonal respons, sa
Spanias visestatsminister da hun
presenterte prosjektet.

Mange titalls tusen illegale im-
migranter forsøker å ta seg til
Spania hvert år. Siden den nye
utlendingsloven kom i 1985, har
et stort antall av disse blitt in-
ternert i på egne institusjoner i
påvente av hjemsendelse. 

Nå stiller ombudsmannen i An-
dalucía Jose Chamizo spørsmål
rundt legaliteten til denne inte-
greringen. Han sier at det ikke
nødvendigvis er i tråd med

spansk rettspraksis, at immi-
granter, som ikke har begått
andre kriminelle handlinger enn
at de har tatt seg ulovlig inn i
landet, interneres og sendes
hjem. 

Per i dag holdes rundt 20.000 il-
legale immigranter internert på
slike institusjoner i Spania. De ti
institusjonene som driftes av in-
nenriksdepartementet, ligger i
Algeciras, Malaga, Barcelona,
Fuerteventura, Linarite, Gran
Canaria, Madrid, Murcia, Tener-
ife og Valencia.  

Ny kampanje mot illegal innvandring

Du trenger ikke være rik for å gå på Ritz

Som et ledd i en ny kampanje for å forebygge illegal immigrasjon, skal Spania gi en 60 mil-
lioner euro hjelpepakke, som skal fordeles fem afrikanske land. Prosjektet skal hjelpe lan-
dene å få fart på landbruket slik at de kan bli mer selvforsynte på mat. Dessuten skal pengene
brukes til å sikre drikkevannskilder og på å forebygge konsekvensene av klimaendringene.

Madrid

Mer krangel i PP

FORTVILET SITUASJON: Krig, bunnløs fattigdom og menneskeskapte klimaendringer driver titusener fra deres
hjemsteder i det sydlige Afrika. Mangel på legale muligheter gjør reisen svært farlig, hvor mange som hvert år drukner
på vei til Spania er uklart. Flere hundre finnes drivende døde på det åpne hav eller driver i land på spanske strender.

KRANGLER: Fra venstre Madrids populære ordfører Alberto Ruiz Gallardon,
sammen med Maria San Gil og deres statsminister kanidat Mariano Rajoy. Ma-
rina San Gil har nå trukket sin støtte til Rajoy. Hun kaller hans syspunkter på det
baskiske spørsmålet som fundamentalistisk.

� Spesialister på semi-permanent make-up. Lepper, eyeliner, øyebryn etc.
� Mesolifting, botox, wrinklefillers etc.     � Massasje
� Neglestøping - forlengelse av øyevipper, pedicure og alle 

typer dag- og kvelds make-up.
� TILBUD: Gratis manicure/pedicure med “deluxe”-ansiktsbehandling!

Tlf: 96 588 89 29 - Costa Blanca Supermarked, 1 etg. Mand.-Fred. 10-19.

Unique Beauty - Unisex salong - Alfaz del PiGarantert effekt!

FØR  ETTER

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

La Parada Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

D
et syntes som om Partido
Popular er forfulgt av
trøbbel etter tapte det

spanske valget tidligere i år. De in-
terne stridighetene begynte allerede
under valgkampen, med krangelen
mellom Madrids ordfører Alberto
Ruiz-Gallardon, og regionspresi-
denten Ezperanza Aguirre.

Etter at slaget så var tapt for PP
etter valget i mars, begynte debat-
ten rundt Mariano Rajoys leder-
skap å røre på seg. Partiet er nå delt
i to, mellom de mer konservative
som støtter Rajoy, og de mer lib-
erale som går inn for et lederskifte
i Spanias nest største politiske parti.

Så plutselig annonserte to av parti-
ets fremste lederskikkelser, Angel
Acebes og Eduardo Zaplana, at de
trekkes seg fra sine politiske verv,
for å ta seg lederjobber i det private
næringslivet.

Og nå har også baskerlands PP
leder, Maria San Gil, meldt seg på
listen over fremstående medlem-
mer som tydeligvis ikke er på bøl-
gelengde med partiets politiske
profil. San Gil sier at hun ikke
lenger vil være en del av Rajoys
politiske støttegruppe, på grunn av
at de har fundamentalt forskjellige
synspunkter på det baskiske sepa-
ratistspørsmålet.

• Internasjonalt kjøkken
• Skal du holde dåp, bryllup, bursdag 
eller andre private selskap?
Ring oss i dag!

Skandinavisk personell
Avda. del Albir 143 Tel. 96 686 61 78

Din gullsmed i Albir
Gull • Sølv • Diamanter
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Marbella

Kurt Aarnes
Eiendom

www.aarneseiendom.com

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen
du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart av
selskaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk
advokat i Alfaz del Pi.

Din norske privatmegler med 20 års erfaring.  Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg, for en uforpliktende eiendomsprat!

Mob: (0034) 607 30 27 00
Tlf:    (0034) 96 688 07 08
E-post: kurt@aarneseiendom.com Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
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Enebolig, Alfaz del Pi
170m2 boflate, 811m2

tomt, 3 sov, 2 bad, 56m2

stue m. peis, store ter-

rasser, basseng 8x4, 53m2

garage. Sentralvarme, AC,

alarm.

Prisant: 550.000€

Alfaz del Pi, Foya Blanca
Andelsleilighet m. flere basseng og

vakker beplantet hage. 68m2

boflate+25m2 loft,  2 sov,1 bad,

stue/spisestue åpen kjøkkenløs-

ning, 60m2 uteplass.  Varmekabler

på: stue, bad, kjøkken. AC. 

Prisant: 215.000€

Villa i Alfaz del Pi m. stor tomt
3608m2 tomt, 160m2 boa, 3 sov,
2 bad m. gulvvarme, kjøkken,
stue/spisestue m. peis, stor ter-
rasse m. basseng (8x4). Garage. Usjenert hjørne-
tomt m. havutsikt, beplantet med palmer og
frukttrær. Prisant: 525.000€

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Marbella politikere vedgår korrupsjon

Madrid

Strømprisene opp

D
en spanske energikjem-
pen Iberdrola melder at
de kommer til å sette opp

strømprisene fra begynnelsen av
juni. Det er snakk om en økning
på hele 11,3 %. Økningen be-
grunnes med høyere driftskost-
nader. 

Forslaget fra Iberdrola er ikke
bindende, men det støttes av in-
dustriminister Miguel Sebastian.

Det er nå opp til regjeringen å ta
en endelig avgjørelse.

En talsmann fra Iberdrola sier at
økningen er helt nødvendig for å
unngå millionunderskudd. Og at
de nå har bedt regjeringen om å
gjøre konsumentene mer bevis-
ste på sitt strømforbruk, slik at
regningene, til tross for de økte
takstene, ikke blir for høye.

Trygg eiendomshandel
hos en av nordens
største meglere!

www.notar.es

Thomas M. Gils
Tlf: 22 93 38 20/

0034 699 458 599
Calle Pau Casals 5

03581 Albir

Ingen “krisehjelp“ til byggebransjen

S
panias boligminister Beat-
riz Corredor, forkaster alle
forslag om å gi nødhjelp til

den kriserammede byggebran-
sjen. Hun sier at det har vært en
stor overproduksjon av boliger i
Spania de siste årene, og at det
nå er på tide at markedet begyn-
ner å normalisere seg litt. 

Boligministeren er helt enig med
finansminister Pedro Solbes ut-
talelser om at statlige midler
ikke anvendes til å hjelpe bygge-
bransjen. De to håper nå at ned-
kjølningen i markedet skal få de
mest useriøse aktørene til å
forsvinne, og at markedet i løpet
av et par år kan nærme seg et
”normalt” europeisk nivå.

Representanter for byggebran-
sjen er derimot av en helt annen
oppfatning. De mener at bran-

sjen er helt grunnleggende for
den spanske økonomien. Derfor
foreslår de å innføre større skat-
tefradrag for kjøp av bolig, samt

at de mener staten skal gi bygge-
bransjen nødhjelp i form av di-
rekte subsidier. 

D
et er kommer frem at
seks tidligere GIL-repre-
sentanter har inngått en

avtale med påtalemakten om å
akseptere tre års fengsel og ti års
utestenging fra offentlige verv, i
forbindelse med de omfattende
korrupsjonsskandalene i Mar-
bella. 

En avtale mellom de tiltaltes
forsvarsadvokater og påtalemak-
ten, kan føre til at hele 49 til-
feller av brudd på byggeloven i

Marbella, unngår å bli ført for
retten. Avtalen innebærer også at
varetektsdommen skal trekkes
av på den treårige fengselsdom-
men.

En av de tidligere GIL-represen-
tantene som nyter godt av av-
talen er Marbellas
korrupsjonsdømte eks ordfører
Julian Muñoz. Han har til nå sit-
tet 18 måneder i varetekt. Det
betyr at han, ifølge avtalen, bare
har 12 måneder igjen og sone.

En mager trøst for byens innbyg-
gere, er dog at Muñoz skal
tiltales for 57 andre tilfeller av
korrupsjon. Hvorav
Malayaskandalen bare utgjør en.
Avtalen mellom forsvarsad-
vokatene og påtalemakten har
ført til store protester blant Mar-
bellas innbyggere. Ordfører
Angel Muñoz, PP, sier at avtalen
er en juridisk katastrofe, og at
påtalemakten må stilles til ans-
var for å ha begått en så grov
feil.

Marbella

INGEN SPEKULANTER: I et marked hvor spekulantene er borte må ut-
bygger ferdigstille boliger før de kan selges. Dette skaper finansielle proble-
mer for mange utbyggere som tidligere lett har kunnet selge boligene før
ferdigstillelse til investorer som spekulerte i rask prisvekst.

God sommer!God sommer!
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Brigitte Wessendorf

I n m o b i l i a r i a  S . L . U .

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224, 

Mob. 608 218 625
www.wessendorf.es

FOYA BLANCA (Alfaz del Pi)
Ref. 873, Alfaz, 122/918m2, villa over ett
plan, 3 sov, 2 bad, stue/spisestue med

peis, terrasse og BBQ, saltvanns-
basseng, garage, flott hage.  € 395.000

Altea (Urb. Urlisa) - Sjøutsikt!
Ref. 620, 355/1010m2, 4 sov, 3 bad, stue
m. peis, gulvvarme, moderne kjøkken,

stort basseng, terrasse, gjeste-leilighet,
badstu, dobbel garage m.m.  € 895.000

LUKSUS I ALBIR
Ref. 832, Albir, 110/78m2, romslig rekkehus,  

3 sov, 2 bad, kjøkken, vaskerom, stue, sentral
varme, AC, flere terrasser og liten hage, møblert,

solrikt med flott utsikt, parkering. €  245.000

Madrid

Albir V168
80m2, 2 sov, 2 bad, stor
terrasse, basseng, klima,
flotte omgivelser.

Pris: 239.000€

Albir V198
95m2, 3 sov, 2 bad, stor
terrasse, parkett, flott lei-
lighet med høy standard.

Pris: 236.500€

Albir V128
Andre linje til stranden,
75m2, 2 sov, 2 bad, tennis-
bane, basseng, garage.

Pris: 198.650€

Albir V156
Pen leilighet, svært 
sentralt nære “alt”, 65m2,
1 sov, basseng, stor ter-
rasse. Pris: 159.000€

norsk, deutsch,
english, français, español

Hvis du ønsker å selge eller kjøpe en eiendom i Spania, er det nå
meget enkelt. Besøk oss i Visual Home’s INTERNASJONALE KONTOR,
hvor vi gratis kan gi deg råd og informere deg på ditt eget språk.

Kontoradresse i Albir: tel. 966 86 42 43 
c/ Joaquin Rodrigo. Edif. Scandia, 3
El Albir - 03580 Alfaz del Pí

www.visual-home.es info@visual-home.es 

Villa 160 m2 med gode muligheter, 3 soverom, 
2 bad. Takterrasse med utsikt. Flott usjenert tomt
på 1000 m2 med svømmebasseng og BBQ. 

Prisant.: 465.000 €

ALFAZ DEL PI: VILLA                     S-490

Møblert rekkehus på 80m2 fra 2000 med 2
soverom, 2 bad. Sydvendt terrasse. Flott 
fellesområde med svømmebasseng nær den
Norske Skolen i Albir.         Prisant.:  210.000 €

ALBIR: REKKEHUS                          S-464  

Villa på 150 m2 med tomt 920 m2 med muligheter.
Stor stue med peis, 3 soverom, 2 bad. Takter-
rasse. Nær Norske skolen. Gjestebolig med bad
og kjøkken i underetasjen.      Prisant.: 350.000 €

ALFAZ DEL PI: VILLA                     S-673

Fantastisk hav og fjellutsikt. Møblert terrassehus

111m2 fra 2004. Nær den Norske Skolen.3

soverom, 2 bad. Terrasse 100 m2. Garasje 90m2.

Felles svømmebasseng.         Prisant.: 367.500€

ALFAZ DEL PI: TERRASSEHUS    S-518  

Tiden er inne for å gjøre et godt kjøp! Gi bud!
Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir,  Avda. Albir 56

www.costablancabooking.com
Kontakt Tove: 620 858 617     Mail: sale@costablancabooking.com

Lavere vekst i spansk økonomi

D
e nye tallene samsvarer
med den
makroøkonomiske infor-

masjonen som hele tiden blir op-
pdatert. Og de bekrefter
nedkjølningen i den spanske
økonomien. Den internasjonale
kredittkrisen og den sterke
nedgangen i byggebransjen reg-
nes som hovedårsakene til den
økonomiske oppbremsningen.

Etter at de nye tallene ble gjort
kjent, har finansminister Pedro
Solbes revidert regjeringens for-
ventninger til den økonomiske
veksten for det inneværende året
og det neste. Nå heter det seg at
Spania vil ha en vekst på rundt
2,3 % både i 2008 og 2009.
Dermed er forventningene re-
dusert med 0,8 % i forhold til de
3,1 % som i utgangspunktet ble 
forespeilet.

Regjeringens forventninger er til
tross for dette over de mest pes-
simistiske som for eksempel

IMF, (Det internasjonale penge-
fondet), som spår en vekst på 1,8
% for i år, og 1,7 % for neste år.
Funcas, sparebankenes paraply-
organisasjon, har også nylig re-
dusert sine forventninger til 1,6
% for 2008 og 0,4 % for 2009. 

I årets første kvartal var den
spanske økonomiske veksten på
2,7 %, det tilsvarte en nedgang
på 0,8 % i forhold til fjorårets
siste kvartal. Og en nedgang på
1,4 % i forhold til fjorårets første
kvartal, hvor den økonomiske
veksten i Spania var på hele 4,1
%.

Til tross for at finansminister
Solbes har redusert forventnin-
gene for neste års vekst etter at
de nye tallene ble publisert,
benekter han på det sterkeste at
det er snakk om at Spania er på
vei inn i en økonomisk krise. 

- Det er fortsatt utsikter til en
positiv vekst, så det vi opplever
nå er en naturlig nedkjøling av
økonomien snarere enn en krise,
uttalte den spanske finansminis-
teren til avisen El Pais i slutten
av mai.

Ifølge en rapport utar-
beidet av det spanske
finansdepartementet,
vil den veksten i den
spanske økonomien
ligge på rundt 2 % i
tredje kvartal i år. Det
er 0,8 % mindre enn
prognosen for samme
periode i fjor.

- Det er fortsatt utsikter til en positiv vekst, så det vi opplever nå er en
naturlig nedkjøling av økonomien snarere enn en krise, uttalte den spanske 
finansministeren til avisen El Pais i slutten av mai.

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 14
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JUNI:
16.-24. JUNI , ALTEA

Sant Joan 2008, denne tradisjonsrike
fiesta har sitt klimaks 23.juni
klokken 24.00. Med fyrverkeri og
tradisjonell “kremering” av årets
figur(er).

20-24. JUNI , ALICANTE

Las Hogueras de San Juan 
(St. Hans).  Alicante, 20-24. juni 
Bålfest. Parade med figurer i tre,
kartong og annet, der man gjør narr
av innbyggernes dårlige sider. Fig-
urene brennes på festens tredje dag
og "hele byen" toger forbi bålene.
Det går fire forskjellige parader
gjennom byen; Cabalgata del Foc,
som representerer kulten rundt ilden,
Coso infantil,- barne-opptog, Coso
med blomster, serpentiner og kon-
fetti, og til slutt en musikkparade.
Videre er det danse-opptredener,
fyrverkeri konkurranser, tyrefekting
og religiøse innslag.
www.hogueras.org

20 JUNI - 6. JULI, GRANADA

Granadas Internasjonale Musikk- og
Dansefestival. Konserter, oppvis-
ninger, workshops og mye mye
mere. www.granadafestival.org

13 - 17. JUNI , BENIDORM

Romeria Andaluza, Andalucisk fi-
esta med hesteopptog, flamenco og
andre  “Andaluciske” innslag.

19-21. JULI , BARCELONA

SONAR, en STOR festival med
fouks på moderne muikk. Inter-
nasjonale DJ’s og masse masse
mere.. Vi har ikke plass til å liste opp
alt sammen, se selv på:
www.sonar.es

19 - 24. JUNI , BENIDORM

Hogueras de San Juan, Benidorm.
“Bålene” tennes i La Cala, sentral
markedet og i gamlebyen natt til 24.
Juni. Dette er “St. Hans” på spansk.

23-29. JUNI - LA RIOJA

Batalla del vino. Haro, La Rioja ,
feirer 22-29. juni sin helgen San
Pedro. Høydepunktet er det store
vinslaget der vin kastes og sprutes
på alt og alle. Haro ligger 100km
syd for Bilbao. www.haro.org

JULI:
4-6. JULI , BILBAO

Bilbao Live, stor musikkfestival
med trekkplaster som The Police,
R.E.M., Lenny Kravitz, The
Prodigy, ZZ Top, Madness, The
Dandy Warhols og mange mange
flere.

6-7. JULI , BENIDORM

San Fermín: Okseløp m.m. i
Benidorm. En mindre utgave av den
mere kjente San Fermin i San Se-
bastian udødeliggjort i  en av Hem-
mingways romaner.

BÆRUM KOMMUNE

Norsk Symfoniorkester i Palau Altea:

Bærum Symfoniorkester

Bærum Symfoniorkester er et av Norges største
og fremste amatørorkestre. Orkesteret har 60
musikere som fremfører kjent norsk musikk,
spanske rytmer og sammen med Thomas Ruud
noen av de mest kjente tenor-arier.

Konserten i Palau Altea er et
samarbeid mellom Altea
kommune, Bærum 
kommune og Bærum
Symfoniorkester.

Bærum Symfoniorkester
Konsert i Palau Altea, Søndag 15. juni klokken 19.00
Thomas Ruud, tenor, Dag Nilssen, dirigent

Utdrag fra programmet:
Rimsky-Korsakow: Capriccio espagnol
De Falla: Utdrag fra Den tresnutede hatt: Suite 2, 3 danser
Chabrier: España, spansk rapsodi
Grieg: En drøm/Jeg elsker deg/En svane/Symfonisk dans nr 4
Sæverud: Kjempevise-slåtten
Halvorsen: Bojarenes inntogsmarsj
Verdi: La Donna e mobile
Puccini: Nessun Dorma
Lara: Granada
Med mer.

Billetter: 10€ (Forhåndssalg av billetter i Rådhuset i Altea. Salg v/inngang.)

Billettbestilling på internett: www.servicam.com

Konserter, festivaler og “fiestas”

Sommeren 2008

LEONARD COHEN: Spiller i Benicassim (Castellon)  20. juli sammen med
navn som “My bloody valentine”, Mika, Morrissey og mange mange flere.

I WANNA ROCK!!!: Hardrockerne fra Twisted Sisters har kommer til bevisthet etter den lange festen på åttitallet. Nå er de
igjen på turné. Ta turen til Zaragoza i juli. Der spiller de på “Monsters of Rock 2008”. Hvor også Deep Purple deltar.



High-tech leiligheter og duplex
High-tech villaer

Altea - Benidorm - Calpe - Costa Blanca

902 400 507
618 386 061 - 618 386 062

www.verabosco.comLUKSUS BOLIGPROSJEKTER I  SPANIA

g r u p o

BOLIGER VENDT MOT SYD, SYD-ØST         TERRASSER MED SOL HELE DAGEN OG FANTASTISK UTSIKT

Mare Nostrum I    fra: 430.000 €
altea la vella

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Ti eksklusive duplex leiligheter med
solrike terrasser med jacuzzi og
spektakulær utsikt. Solarium, SPA
område og fitness. Fullt utstyrte
kjøkken og bad. “Walk-in” skap.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Mare Nostrum II    fra: 450.000 €
altea hills

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Store solrike terrasser med jacuzzi
og spektakulær utsikt over Altea og
bukten. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Basseng med panorama utsikt i
4. etasje. SPA område og fitness, in-
nendørs basseng. Sikkerhetstjeneste
døgnet rundt.

Privat villa        pris: 2.300.000 €
altea hills

Svært eksklusiv design-villa under
konstruksjon. 300 meter fra Melia-
Altea Hills. Panoramautsikt over hav
og fjell fra 250m over havet. 455m2
over tre etasjer. 800m2 tomt, tre sov,
tre bad, toalett, seperat gjestesov.,
heis, basseng, dobbel garage m.m.

Verona                 fra: 539.000 €
calpe

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
26 eneboliger. Store terrasser, privat
basseng. Boligene går over tre plan.
Fullt utstyrte kjøkken og bad. Fan-
tastisk utsikt over Calpe og  Peñón
de Ifach.  Sikkerhetstjeneste døgnet
rundt.

4-13. JULI , ALFAZ DEL PI

Filmfestival i Alfaz del Pi. 4-13. juli,
er det filmfestival, filmer fra hele
verden vises på den lokale kino i
Alfaz, mange av dem i original
språkversjon. I tillegg blir det
utekino på stranden flere kvelder.

12. JULI,  ZARAGOZA

“Monsters of Rock” slår til 12. juli
med trekkplaster som Twisted Sis-
ters og Deep Purple.
www.monstersofrock.es

13-16. JULI , BENIDORM

Virgen del Carmen, årets viktigste fi-
esta i Benidorm går av stabelen i
midten av juli, med opptog kon-
serter, fyrverkeri og alt som hører
med. Virgen del Carmen er fiskernes
skyttshelgen og denne fiesta feires i
byer over hele Spania i juli.

19.-22.JULI, BENICÁSSIM

Internasjonal Musikkfestival i Beni-
cassim, Castellón 17-20. juli. Kåret
av det norske musikkmagasinet
Mute til verdens beste musikkfesti-
val!  Leonard Cohen, My Bloody
Valentine, Mika, Morrissey og
mange menge flere.
www.fiberfib.com

22-27. JULI, SAN SEBASTIAN

42. Jazzaldia, Jazz- festival i San Se-
bastian. 22-27. juli
www.jazzaldia.com

AUGUST:
17. AUGUST, PONTEVEDRA (GALICIA)
Romeria de los Vikingos, Ponteve-
dra (Galicia). Tredje søndag i august.
Fredelig gjenoppfrisking av vikin-
genes herjinger i Galicia.

9. AUGUST, TORREVIEJA

Lørdag 9. august arrangeres den al-
ternative musikkfestivalen i Torre-
vieja nå for femte gang. En rekke
band innen sjangrene Punk-Rock,
Ska, Mestizaje, Metal og Reggae
kommer til å opptre i Torrevieja.
Headliner i år er Marky Ramone.
www.marearockfestival.com

9. AUGUST, ALTEA

Castell de l'Olla, Andre helgen i au-
gust er det alltid fiesta i Altea, høy-
depunktet går av stablenen like
utenfor sentrum i La Olla. Høy-
depunktet er fyrverkeriet som
skytes ut over havet akkompagnert
av klassisk live musikk fremført
foran musikkmuseet som ligger i
l’Olla.

9. AUGUST, PLAYA DE GUARDIAS

VJEJAS “Creamfields of An-
dalucía”: Chemical Brothers,
Groove Armada, Sven Vath og
mange flere DJ er å finne på denne
festivalen i Cuevas del Almanzora i
Almeria.
www.creamfields-andalucia.com

11.-13. AUGUST, ELCHE

Misterio de Elche. Det historisk-re-
ligiøse “Musikkspillet” i Elche har
vært på UNESCO’s verdensarvliste
siden år 2000.
www.misteridelx.com

27. AUGUST, BUÑOL (VALENCIA)
La Tomatina, fra klokken 10.00 til
13.00 er det regelrett tomatkrig. Siste
onsdag i August er høysesong for
tomathøsting. Den berømte tomat-
festivalen like ved Valencia.er ver-
denskjent. I den store tomatkrigen er
tonnevis med overmodne tomater
ammunisjon. Gatene forvandles til

elver av tomatsørpe iløpet av festens
høydepunkt. Dykkermaske og
snorkel kan være å anbefale !
www.bunyol.es

Kontakt det lokale 
turistkontoret for mere
informasjon !

ALTEA 9. AUGUST: En av sommerens
mest spektakulære syn er fyrverkeriet i
Altea som trekker folk fra hele verden.
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BILBAO: Med en svært
imponerende lineup top-
pet med The Police,
R.E.M., Lenny Kravitz blir
“Bilbao Live” ett av
sommerens store
trekkplaster.
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I
nger Romø hadde gått inn og
ut av sykehuset i mange år da
hun i 1979 bestemte seg for

å flytte til Spania. Astma og
andre plager hadde gjort det
norske klimaet uutholdelig for
henne. Hun måtte til varmere
strøk. Først var hun et halvt år
hos ei venninne i Benidorm, og
siden ble det et kortere opphold i
Alfaz. Men hun trivdes ikke så
godt noen av stedene, hun fant
liksom ikke helt det hun lette
etter. 

TILFELDIG

- Det var egentlig helt tilfeldig at
det ble Torreviejaområdet. Et
stor utbygger hadde prosjektert
noen leiligheter for noen nord-
menn et sted utenfor Benidorm,
det viste seg å være bare bløff,
det ble aldri noe av. Men så etter
en stund fikk de som hadde
forskuddsbetalt tilbud om lei-
ligheter i Villa Martin, hvor det
skulle bygges 29 boliger øre-
merket for nordmenn. Der flyttet
jeg inn med sønnen min på fem

år, til og begynne med var vi de
eneste norske som bodde fast i
området, resten var der bare i
vinterhalvåret, forteller Inger
Romø.

Hun fikk seg etter hvert jobb hos
en utbygger, et av de første opp-
dragene hun fikk var å oversette
en kontrakt til spansk. Problemet
var bare at hun ikke kunne
språket. Hun ble sittende dag og
natt med ordboken, helt til kon-
trakten var oversatt. Det var
harde bud, og språket var oblig-
atorisk, engelsk var det i praksis
ingen som forsto. Inger fortsatte
å jobbe hos utbyggeren, helt til
han gjorde som mange andre ut-
byggere på den tida, han stakk til
Sør-Amerika med alle pengene. 

UTLENDING NR. 99
Etter en stund i Spania skulle In-
gers sønn begynne på skolen, det
var ingen enkel affære. Det
fantes bare en barneskole i Tor-
revieja den gangen, og der var
det fullt. Hun måtte helt til Ori-

huela for å finne en brukbar
skole som hadde plass. Så ble
det til at de skaffet seg en liten
leilighet i der, hvor de bodde fra
september til mai. Resten av året
tilbrakte de i Villa Martin. Inger
jobbet for utbyggere både i Playa
Flamenca og Orihuela i denne
perioden.

- Da vi skulle søke residencia i
for første gang, hadde vi
saksmappe nr. 99, brorparten av
de som hadde søkt før oss var av
latinamerikansk opprinnelse.
Andre utlendinger fantes knapt i
området på denne tiden. Vi vis-
ste at det bodde noen svenske på
nordsiden av Torrevieja, men vi
hadde aldri noe kontakt med
dem. Noen ganger, når vi ønsket
å snakke norsk, pleide vi å
besøke to eldre norske damer
som bodde store deler av året i
Cabo Roig, mimrer Inger.

INGEN SKATT

Torrevieja var en liten fisker-
landsby på rundt 11.000 innbyg-

gere da Inger kom til Spania.
Sentrum besto hovedsakelig av
en etasjers bygninger, og det var
nesten ingen biler.

- Det har skjedd forferdelig mye
her siden 1980, jeg kunne sikkert
fylt en tykk bok. Det fantes
nesten ikke trafikk i sentrum av
byen. Det var parkeringsplasser
over alt, skulle vi videre et par
hundre meter nedi gata, var det
bare å ta med seg bilen, det var
aldri noe problem. Det var ingen
turister her på den tida, bortsett
fra spanjoler da, de kom i august
når de hadde ferie. For ikke å
snakke om prisene, alt var
rasende billig. En kaffe kostet 20
pesetas, et stort glass vin 15, og
du kunne få en god middag for
250. Jeg huske også at jeg ble
tilbudt en rekkehusleilighet med
to soverom på Playa Acequion
til 837.000 pesetas, det var under
50.000 kroner med datidens
kurs. 

- Men den offentlige sektoren i

Spania fungerte dårlig på begyn-
nelsen av 80-tallet, infrastruk-
turen var langt fra optimal. Det
fantes blant annet ingen Seguri-
dad Social for oss utlendinger, vi
måtte passe på å ha forsikringene
i orden. Men så krevde ikke det
spanske systemet stort tilbake
heller, vi var til og med fritatt for
skatt. Det var enkelt å være ut-
lending her, spanjolene tok godt
i mot oss. Jeg husker de lokale
innbyggerne i Torrevieja, de var
hyggelige. I dag treffer du nesten
ingen lokale lenger. Hvis du
først treffer en spanjol, så er
sjansen stor for at han er fra et
annet sted i Spania. Den opprin-
nelige lokalbefolkningen er blitt
utvannet, forklarer Inger.

NORDMENNENE KOMMER

I begynnelsen var det nesten
bare pensjonister som flyttet ned
til Torreviejaområdet. Men så på
siste halvdel av 80-tallet begynte
barnefamiliene å komme. Inger
var med på å starte både den
norske klubben og den norske

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Da Inger Romø flyttet til Spania i 1980, var Torre-
vieja en liten fiskerlandsby med 11.000 innbyggere.
Hun slo seg ned i Villa Martin, som ble den første
norske kolonien på det sydlige Costa Blanca. De
første årene var hun og sønnen hennes de eneste
fastboende nordmennene i området.

Torrevieja

STORE ENDRINGER: - Det har skjedd forferdelig mye her siden 1980. Det
fantes nesten ikke trafikk i sentrum av byen. Det var parkeringsplasser over
altFor ikke å snakke om prisene, alt var rasende billig. En kaffe kostet 20 pe-
setas, et stort glass vin 15, og du kunne få en god middag for 250.

Norsk veteran i Torrevieja

Åpningstider: Man - fre 10.00-15.00 og 17.00-20.00
C/San Juan, s/n- 03580 Alfaz del Pi Tel: 96 588 75 33

Sommerjakker i fineste lamme-
skinn, luer, hatter belter mm.
Også etter mål, rask service.

c/Consell, 9, Altea
Tlf: 965 84 40 80

Mob: 687 230 003
10.00-18.00 (10-14)

I skjønnhetssalongen utfører vi “Hår extensions”. Permanent
make-up, akrylnegler. Antirynkebehandling “Galvanic Spa II”
en behandling som virkelig gir resultater! Fotpleie og hånd-
pleie. I frisørsalonen arbeider våre frisører Britt (Norsk) og

Ana (Spansk). Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

Vi utfører profesjonelt arbeid med 
kvalitetsprodukter til normale priser!

Åpent: Mand.-Lørd. 
Kl 10.00-20.30

Avda. del Albir 155 - Kjøpesenteret MONVER - ALBIR - 
Tlf: 966 865 870

Stort utvalg i:

- Shorts
- T-Shirts
- Joggesko
- Badetøy m.m.- VI FØRER MANGE KJENTE MERKER
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T LINE
Kontakt: 
info@toreline.com
Vakt tlf. +34 669 003 443 
Tore Line
www.toreline.com

Flytteservice over hele verden
- Det er vi som gjør flytting til en GOD opplevelse! 

Vi tilbyr: 
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
SPANIA HVER UKE
Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
stykkgods, messetransport, partigods, 
maskingods etc.

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 52.

Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)

Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Tel 966 86 86 96

Avda. Albir
Edif. Bernia, Local 3, Albir
Tlf: 96 686 73 70

c/Mercado, Local 4
Benidorm
Tlf: 96 585 88 53

c/Principes de España, 17
Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 78 72

Vi gir deg 300€ 
for ditt gamle høreapparat ved kjøp av nytt

Rabatter på:
- Innfatning
- Solbriller med og   
uten styrke

- Enkelstyrket og 
Progressive glass

ALLE MERKER!-20%

Vi snakker
skandinavisk.

Timebestilling!

Digitale, automatiske 

og analoge 

høreapparater

-20%

Gratis batterier for ett års forbruk!
Vi tilbyr 12 mnd finansiering uten renter.

skolen. Hun var også aktivt
under de første 17. mai feirin-
gene i Torrevieja. 

- Jeg husker godt vi pleide å
kaste oss rundt og vinke hvis vi
så en norskregistrert bil her nede,

det gjør vi ikke lenger nå. I beg-
ynnelsen, da det var få av oss,
kjente jeg de fleste nordmenn
som bosatte seg her. Men etter
hvert som det ble flere og flere
begynte jeg å miste oversikten.
Det er kanskje ikke så rart hvis

du ser hvordan urbanisasjonene
har bredd seg innover i landet.
Jeg kan huske at det ikke var et
eneste hus på oversiden av N-
332 ved Playa Flamenca, bort-
sett fra en gammel herregård
hvor utbyggeren jeg jobbet for
hadde kontorer. Utviklingen har
nok gått litt for fort, det har vært
perioder med mye problemer,
men også perioder med mye bra.
Det har for eksempel vært mye
kriminalitet her til tider. Jeg
husker jeg mistet husnøklene en
gang tidlig på 80-tallet, de var
borte i tre måneder før jeg fant
dem igjen. Men det gjorde ikke
noe, vi pleide aldri å låse huset
likevel, det var sjelden vi brød
oss om å ta nøklene ut av ten-
ningen på bilen også. I dag låser
vi med både to og tre låser, i til-
legg til at vi har alarm. Men
byen har blitt mye sikrere de
siste fem-seks årene. Det er  mye
mere synlig politi nå. Også må
jeg få lov til å rose Policia Local
som nå stiller opp på flekken for
den minste ting. Det var en peri-
ode man nesten måtte slå i hjel
noen for at politiet skulle rykke
ut, det har heldigvis bedret seg
betraktelig.      

ALDRI “HJEM”
I 1994 traff Inger ektemannen
Thorbjørn Hansen, året etter
startet de en restaurant sammen.
Inger hadde forsøkt å starte for
seg selv på 80-tallet, men det
hadde vist seg som ganske
umulig. Hun ville være rådgiver
og tolk, men da forlangte
spanske myndigheter autorisas-
jon, hvis ikke måtte hun stille
med en garanti på 50.000 dollar,
det hadde hun ikke muligheten
til, så prosjektet ble lagt på hylla. 

- Vi drev restauranten i fire år,
hele tiden hadde jeg et lite kon-
tor inne på bakrommet hvor jeg
drev med rådgivning og lig-
nende. Så, i 1999, fant vi ut at vi

skulle starte et servicekontor,
samme året åpnet vi ITS. Her
driver vi med alt fra salg av
boliger til rådgivning og hjelp til
NIE søknader. Det har vi tenkt å
fortsette med, vi stortrives her i
Torrevieja. Jeg har aldri lengtet
hjem, og jeg kommer aldri til å
flytte hjem. Jeg hadde vært inn
og ut av sykehus mesteparten av
livet før jeg flyttet hit. I Spania
har jeg bare vært på sykehus en
gang, det var etter at jeg kom
tilbake fra ferie i Norge. Det sier

seg nesten selv at jeg må bli her,
jeg har ikke helse til å kunne bo
på nordligere breddegrader, stad-
fester Inger Romø, som om ikke
lenge kan feire at hun har bodd
30 år i Spania, nærmere bestemt
i Torreviejaområdet.      

Vi leverer 28 TV Kanaler
NRK1 TV2   TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)

interesante engelske og svenskeTV kanaler

Vi installerer i:

Benidorm* Alfaz del Pi* Albir* Polop* La Nucia* Altea

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

Wipzonas trådløse internett har vært et alternativ i markedet siden 2004.  Løsnin-
gen er spesielt egnet for kunder som bor i områder med dårlig dekning fra tradis-
jonelle linjeleverandører, eller som har språk problemer med sin nåværende
Spanske leverandør.

Wipzona support: 965 01 3000  man – fre 09:00 til 20:00 
contact@ wipzona.es - Camino del Moralet s/n (Terra Mitíca) 03502 Benidorm

� Konkurransedyktige priser � Ingen skjulte kostnader
� Profesjonell installasjon � Erfaren teknisk support 
� Testet og kvalitetssikret utstyr � Internett 24/7 

� Redusert månedskost når du ikke er her, 
minst 50% reduksjon.

� Ikke behov for fast telefon; vi har egen rimelig 
VoIP tjeneste

� Ingen bindingstid

� Nåværende dekningsområde for vårt 
trådløse internett:
Albir, Alfaz, Altea, Benidorm, Benissa, 
Cala Finestrat, Callossa, Calpe, Finestrat, 
La Nucia, Polop, Moraira

Costa Blancas mest erfarne trådløse 
bredbåndsselskap – Conéctate!

INGER & TORBJØRN:  I 1999, fant vi ut at vi skulle starte et servicekontor,
samme året åpnet vi ITS. Her driver vi med alt fra salg av boliger til rådgivning
og hjelp til NIE søknader. Det har vi tenkt å fortsette med, vi stortrives her i
Torrevieja. Jeg har aldri lengtet hjem, og jeg kommer aldri til å flytte hjem.

Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta 
Local 42, 03183 Torrevieja

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

God Sommer!God Sommer!
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Forsvarsministeren fikk en gutt

Spanias første kvinnelige forsvarsminister Carme Chacon, hvis graviditet har blitt et
symbol på Spanias liberale likestillingsreformer, fødte en liten gutt den 19. mai. Hun
har nå gått ut i mammapermisjon. Chacon er den første ministeren i landets historie,
som har fått barn under sitt embete. Spania har blant de laveste fødselstall pr kvinne i
Europa, og ministerens graviditet kan være en påminner til mange om at det er mulig
å kombinere jobb og barn også i Spania.

Telefon: 
607346658 - 665786226

info.pianoman@gmail.com

Piano 

stemming og

reparasjon av

eksperten.

U
tnevnelsen av den kvin-
nelige forsvarsminis-
teren førte til en god del

protester, særlig fra konservative
militære krefter. Det tradisjonelt
så mannsjåvinistiske Spania har
fått et nytt likestillingslovverk
som, i hvert fall på papiret, gjør
landet til Europas mest liberale.

Statsminister Jose Luis Ro-
driguez Zapatero utnevnte 37-
årige Chacon til forsvarsminister
i Spanias første kvinnedominerte
regjering noensinne, hvor 9 av
17 ministere er kvinner. Bilder
av den nye forsvarsministeren
som inspiserer spanske tropper i
utlandet i stilige mammaklær,
har gått verden rundt de siste
ukene.

Fremstående kvinnelige poli-
tikere, så vel spanske som uten-
landske, har applaudert
innsettelsen av Chacon, mens
eldre herremenn på høyrefløyen
har markert til dels sterk mot-
stand. Enkelte har fremmet pås-
tander om at den kvinnelige
forsvarsministeren latterliggjør
landet som forsvarsnasjon. Og
det har flere ganger blitt påpekt
at Chacon, som en av partiets
unge yndlinger, og som var
boligminister under den forrige
fireårsperioden, mangler militær
erfaring.

For å vise at hun var oppgaven
verdig, reiste den høygravide
forsvarsministeren tidlig for å
besøke spanske tropper i

Afghanistan, Libanon og
Bosnia. Selv etter at svanger-
skapet begynte å gå inn i sin siste
fase, ble det knipset bilder av
Chacon som inspiserte ute land-
stropper. 

Innenriksminister Alfredo Perez
Rubalcaba, har tatt over
forsvarsministeransvaret etter at
Carme Chacon fødte en liten
gutt, som etter sigende skal hete
Miguel, i sin hjemby Esplugues
de Llobregat i Catalonia.
I skrivende stund er det usikkert
om Chacon skal ta en fire
måneders permisjon selv, eller
om hun skal dele den med bar-
nets far Miguel Barroso, en nær
alliert av statsminister Zapatero. 

Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  
(endodonti - krone/bro - estetikk)

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 
(forebyggende og estetikk)

Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon. 

LEGESENTERET

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86
Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252 & 689 145 796

Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)

• Skandinavisk personell  
• Vi tar alle typer blodprøver 
• Henvisninger til spesialister

Feriestengt f.o.m. 05.08 t.o.m. 02.09

Åpningstider:
Mandag - fredag 

09.00 - 15.00

Sociedad Medico Turistica S.A.
Avda. de Madrid, 26

Torre Principado Loc. 29/30
03500 Benidorm

Fax: 965 86 71 98

(mellom strandpromenaden og 
hovedgaten i Benidorm. Ved siden av

Den norske turistkirke)

Moderne legesenter med eget
laboratorium, røntgen og 
spesialiteter under ledelse 
av Dr. Nilsen

Norsk ortoped
Dr. Trond Helge Johnsen

Egen dialyseavdeling 
for ferierende

Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67 

965 86 11 81

�

�

�

�

INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11, 
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon 966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090
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E
n gruppe fanger har blitt
overflyttet fra Fontcalent
fengselet i Alicante til et

fengsel i Santiago de Com-
postela. Innenriksministeriet,
som står bak overflyttingen, sier
at fengselet i Alicante lenge har
vært overfylt, og at det til tider
har huset opp mot 1.200 fanger,
til tross for at det bare er bereg-
net for 450. 

Det er første gang en overflyt-
ting av fanger blir gjort med fly
i Spania. Sikkerhetstiltakene var
svært omfattende da flyet med
30 fanger fra Fontcalent, 10 fra
Villena, fire fra Murcia og en fra
Mallorca, tok av. 

Flyttet bort fra
overfylt fengsel

Alicante

T
re spanske kvinner har
gått til søksmål av den ka-
nariske regjeringen, etter

at en noe uvanlig sykehustabbe
har blitt avslørt. 

For 35 år siden ble to tvillinger
født ved et sykehus på Ka-
nariøyene. På fødselsavdelingen
skal legen feilaktig ha klart å
bytte den ene tvillingen med et
annet nyfødt jentebarn. Tabben
ble ikke avslørt før tvillingene
var 28 år gamle i 2001.

Det begynte da en butikkansatt
forgjeves forsøkte å hilse på den
ene tvillingen, som slett ikke

ville hilse på vedkommende. Det
ble da klart at det dreide seg om
en ukjent tvilling og den spe-
sielle forvekslingen ble avslørt.

Nå, syv år senere, har de tre vok-
sne kvinnene involvert i den
utrolige historien, besluttet å
saksøke de kanariske myn-
dighetene. Ifølge forsvarsad-
vokatene vil de tre kreve
erstatninger på opp mot 3,3 mil-
lioner euro.       

Tvillinger gjenforent etter 28år
Gran Canaria

� Alt innen hjemmetjenester
� 24 - timers vakttelefon

� Utlån av hjelpemidler
� Tolketjenester

� Blodprøver - INR
� Sykehjem
� TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

D
en 19. mai demonstrerte
melkeprodusentene i
Malagaprovinsen mot

manglende subsidier og for lave
priser. Melkebøndene krever at
prisene må opp, for å holde tritt
med økende produksjonskost-
nader, blant annet har forprisene
økt med opptil 90 % i løpet av
det siste året.

En talsmann for melkeprodusen-
tene sier at bøndene mener de få
for lite av utbyttet på det ferdige
produktet som til slutt blir solgt i
supermarkedene. Der er prisen
ofte fire ganger så høy som det
den i utgangspunktet var hos
produsenten.

Melkeprodusen-
tene demonstrerte

Malaga

D
et nye postkontoret i La
Cala i Benidorm er en-
delig i drift, fem

måneder etter at det egentlig
skulle åpnet. Rundt 25.000
lokale beboer skal kunne nyte
godt av det nye tilbudet, som blir
det fjerde postkontoret i turist-
metropolen. 

En talsmann for det spanske
postvesenet sier at det nye
postkontoret har kostet rundt 1,3
millioner euro.

Nytt postkontor
Benidorm

Illustrasjonsfoto

F
ire bygningsarbeidere ble
drept da et stillas raste
sammen i Valencia i slut-

ten av mai. To av arbeiderne, en
bolivianer og en ecuadorianer,
døde momentant, mens to span-
joler døde senere på sykehuset. 

Arbeidskolleger skal febrilsk ha
forsøkt å redde de forulykkede,
som fikk hele det fallende stil-
laset over seg. 

Ulykken skjedde ved det som
skal bli Valencias nye fotballsta-
dion. Byggearbeidene ble påb-
egynt i august i fjor, og det er
beregnet at stadion skal stå klar
før sesongen 2009-2010.

Fire drept i 
arbeidsulykke

Valencia
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HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Erik C. Saunes er norsk advokat, og
Ann-Sofie Østerberg de Serna er
svensk seniorrådgiver etter nesten
30år i Spania. Fra 2005-2008 jobbet
de sammen hos Cramer Advokater i
Benidorm (tidligere Barfod Ad-
vokater). Og i mai åpnet de endelig
sitt nye advokatkontor i Alfaz del Pi.

Alfaz del Pi

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).
Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  norstil@start.no - www.norstil.no

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører - Skreddersyr
interiøret slik du ønsker - Vi sørger for at alt kommer på plass i huset ditt - Konkurransedyktige priser og

betingelser.   Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser
Tlf: 966 86 07 00    

Tlf & Fax  966 86 06 39 (10-14) Mob 606 58 57 66
Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.

Norsk og internasjonal tannklinikk
CLINICA DENTAL 

ALFAZ DEL SOL
• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,

(kroner og broer)

CLINICA DENTAL 
ALFAZ DEL SOL

E
rik C. Saunes dro til
Madrid for å gå på språk-
skole i 2003. En stund

senere kom han over en still-
ingsannonse i Advokatbladet.
Barfod Advokater søkte en ad-
vokat til sitt kontor i Fuengirola.
Det ble et kort arbeidsforhold,
det norske advokatfirmaet var
inne i en turbulent periode, og
Erik reiste skuffet hjem igjen
etter kort tid. Men så skjedde det

saker og ting, plutselig hadde
Cramer Advokater overtatt Bar-
fod Advokater, og den unge ad-
vokaten fikk et nytt jobbtilbud.
Denne gangen skulle alt gå
meget bedre.   

- Da jeg bestemte meg for å ta
stillingen i Spania, gikk det hele
ganske fort. Jeg hadde akkurat
kjøpt leilighet i Oslo, og jeg
hadde en liten bil, en Smart. Det

ble ikke til at jeg rakk å selge
noen av delene, før jeg plutselig
satt i bilen og var på nedover
kontinentet. Det å kjøre Smart til
Spania er nok ikke den lureste
avgjørelsen jeg har tatt, jeg måtte
praktisk talt ligge og kjøre, det
tok meg fire dager å komme
frem. Hvis jeg hadde visst det
jeg vet i dag, hadde jeg garantert
tatt fly. Resultatet av kjøreturen
var at en av mine første venner

her nede ble en kiropraktor, jeg
måtte ha 20 behandlinger før
kroppen ble seg selv igjen,
forteller Erik C. Saunes.

SENIORRÅDGIVEREN

Ann-Sofie Østerberg de Serna
hadde studert spansk ved univer-
sitetet i Uppsala, etter hvert følte
hun et behov for å praktisere
språket. 

- Jeg hadde feriert mye i Spania
sammen med mine foreldre da
jeg var yngre. Etter spanskstudi-
ene jobbet jeg en periode som
spansklærer hjemme i Sverige.
Men så meldte reiselysten seg,
og plutselig en dag var jeg på vei
nedover, jeg bare pakket bagen
og reiste. Etter kort tid fikk jeg
jobb som guide på Mallorca, og
siden ble jeg bare i Spania,
forteller Ann-Sofie Østerberg de
Serna, som i dag, nesten 30 år
senere, ikke lenger føler seg bare
svensk.

Ann-Sofie har opparbeidet seg
verdifull kunnskap om det skan-
dinaviske miljøet her på Costa
Blanca. Hun har 20 års relevant
erfaring, blant annet fra det
svenske konsulatet i Benidorm,
og de tre advokatfirmaene
Ripoll, Barfod og Cramer. Det er
Ann-Sofie som sitter på
mesteparten av den praktiske
kunnskapen i Scan Law, og det
er hun som tar av seg kontakten
med de spanske myndighetene,
det være seg på lokalt, regionalt
eller nasjonalt nivå. Mens det er
Erik som holder styr på jussen.
De to deleierne utfyller hveran-
dre, og de føler at samarbeidet
fungerer meget bra.

FREMMEDE PROBLEMSTILLINGER

Det mangler ikke på språkkom-
petanse ved det nye advokatkon-
toret i Alfaz del Pi. Ved siden av
de skandinaviske språkene, be-
hersker Erik engelsk, spansk og
fransk, og Ann-Sofie engelsk,
spansk og tysk. 

Stort utvalg
� Førsteklasses kvalitet
� Uslåelige priser
� Rask service
� Alltid nye produkter
� Gratis levering og
montasje mellom
Denia og Alicante

Kom og se

vår seneste

kolleksjon

Altea N332 (Over gaten for Mercedes)
Tel & Fax: 96 584 37 03

STIVBEINTE NORSKE: - Norske ligningsmyndigheter er forresten ikke alltid like populære her nede. En gang jeg var
inne hos skatteetaten i Benidorm (Hacienda) for å levere min egen selvangivelse, fikk jeg beskjed om at det norske lign-
ingsvesenet var det mest stivbeinte og tungrodde de hadde vært borti. Det var jeg vel egentlig i stor grad klar over fra før.

Etablerer nytt advokatkontor
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Vi snakker norsk
vis-á-vis Clinica Benidorm C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina

03581 El Albir

Tlf. 966 86 56 86
Kristiansen fysioterapi og trening

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol

Carlos Digon Sørensen

Tlf: 966 86 02 94

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og 

- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol 

har avtale med 
forsikringsselskapet CASER

NYE AVDELINGER:

Avdelingen i Alfaz del Sol 
i samarbeid med:

- Fysioterapi

- Akupunktur

- Klassisk massasje

NYHET fra januar 2008: 
Fotterapeut - Lena Glistrup

- Det er viktig med språk her
som det er et så internasjonalt
miljø, vi kommer borti utrolig
mange nye og fremmede prob-
lemstillinger her nede. Lovval-
gsrett for eksempel, hvilket
lands lover skal gjelde ved en
avtale som blir inngått som føl-
ger; En engelskmann har kjøpt
seg en eiendom i Spania, avtalen
har han inngått med selger i
Frankrike, og kjøpekontrakten
som ble benyttet var svensk.

- Dette er kompliserte saker, og
det er blant annet slike ting vi
jobber med, sier Erik.

- Det er mye rart ja. En gang
hadde en svær stein løsnet oppe
i Altea Hills. Den havnet midt
opp i et svømmebasseng, som
ble fullstendig knust. Hvem skal
stilles til ansvar for det? Skyter
Ann-Sofie inn, for å understreke
at alle problemstillinger ikke er
like enkle.  

FULLMAKTER PÅ SERVIETTER

- Det er mange forskjeller på
norsk og spansk juss. Når det
gjelder fullmakter for eksempel.
Hjemme i Norge har jeg sett full-
makter til store byggeprosjekter
bli skrevet på servietter under et
restaurantbesøk. Slik er det ikke
i Spania, her er det mer skikke-
lig, ting er liksom mer i orden på
de områdene. Jussen reflekterer
samfunnet, man kan aldri ta det
for gitt hvordan den skal være.

Spanjolene har en helt annen
måte å se ting på enn oss nord-
boere, de har helt forskjellige
referanserammer. Her i Spania
stilles det for eksempel langt
større krav til original dokumen-
tasjon, da nytter det ikke at av-
taler og fullmakter er skrevet på
servietter.

- Men det er også ting her nede
som ikke er så bra. En gang
hadde vi en sak mot en lokal
gestor. Han hadde solgt en lei-
lighet til en norsk kunde, og vi
mente det manglet en god del
penger i oppgjøret. Det ble reist
rettssak, og siden fornærmede
var norsk, måtte det benyttes
tolk. Under rettergangen var
tolkningen svært upresis og til
tider direkte feil. Det hele virket
for oss som et tydelig avtalt spill
mellom tolken og den anklagede
gestoren. På dette området, som
tross alt kan ha avgjørende kon-
sekvenser for sakens utfall, er
nok ikke kvalitetssikringen alltid
like god. Så noen ganger kan
dette yrket være mer spennende
enn det man setter pris på,
forteller den norske advokaten.      

STIVBENTE SKATTEMYNDIGHETER

Erik mener at det er en helt
annen samfunnsstruktur her
nede, enn det han er vant til fra
Norge. Spania er et folkerikt og
internasjonalt land, mens Norge
er mindre og mye mer kon-
trollerbart.

- Her på Costa Blanca er det et
veldig internasjonalt miljø med
mange forskjellige nasjon-
aliteter, samfunnet er ikke så
gjennomkontrollert. Se på sel-
vangivelsen for eksempel. Hvis
du eier eiendom i Spania er du
pliktet til å levere inn selvan-
givelse, det er det ikke alle som
er klar over. Hvis du som ikke-
resident lar være å levere inn sel-
vangivelsen, kan dette gå helt
greit frem til den dagen du skal
selge huset. Det vil si at prob-
lemene kan oppstå mange år et-
terpå. Hjemme i Norge er det
ikke slik, der har du et system
som følger deg opp. Du kan ikke
år etter år la være å levere inn
selvangivelse.  Norske lign-
ingsmyndigheter er forresten
ikke alltid like populære her
nede. En gang jeg var på skat-
tekontoret i Benidorm for å le-
vere min egen selvangivelse,
fikk jeg beskjed om at det norske
ligningsvesenet var det mest
stivbeinte og tungrodde de
hadde vært borti. Det var jeg til
dels klar over fra før. De norske
ligningskontorene er ikke akku-
rat kjent for verken stor sinn
eller fleksibilitet, sier Erik C.
Saunes.

GODT I GANG

Første mål for Erik og Ann-Sofie
er å få firmaet opp å gå, det føler
de at de godt i gang med. Å gi
god juridisk rådgivning til skan-
dinaver, enten de sitter i sine
hjemland, eller her nede i
Spania. Det er Scan Laws enkle
filosofi. Men de samarbeider
mye med andre advokater også.
De blir ofte kontaktet av norske
advokater som har klienter i
Spania. Et typisk eksempel er et
dødsbo hjemme i Norge, som
blant annet inneholder en eien-
dom i Spania. Da kan det være
kjekt med en norsk advokat som
har kjennskap til Spania. Men
noen ganger er det også
omvendt, mange spanske ad-
vokater kontakter Scan Law når
de måtte har behov for norsk
jusskompetanse. 

Verken advokaten eller senior-
rådgiveren har planer om å fly-
tte hjem til sine respektive

hjemland med det første. Ann-
Sofie har bodd så lenge her nede
at hun ikke lenger føler seg
svensk, hun regner seg som in-
ternasjonal etter så mange år i et
flerkulturelt miljø. For henne
holder det med et par ferieturer
hjem i løpet av året. Erik, som
har langt kortere fartstid her
nede, syntes det er mye bra med
Norge også. Men nå har han jo
akkurat startet firma, så han blir
nok en stund, han trives tross alt
godt. Dessuten er han svært godt
fornøyd med samarbeidet med
Ann-Sofie.

- Vi utfyller hverandre på en
fremragende måte. En utpreget
advokatholdning er; Er man ad-
vokat så kan man alt. Men slik er
det bare ikke i virkeligheten, det
er helt feil. Ann-Sofies praktiske
kunnskap og gode kjennskap til
det internasjonale miljøet her
nede er helt uvurderlig. Opp-
legget hadde ikke fungert særlig
bra uten henne. Så jeg blir her og

satser for fullt, selv om jeg må
innrømme at jeg noen ganger
savner gamle landet, sier Erik C.
Saunes avslutningsvis til Spania-
posten.

Jan Holmefjord
Almenpraksis

Almenpraksis 
& implantat

Ted Jonsson
Almenpraksis og implantat

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN

Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen
Vi har avtale med Caser/Cogesa forsikring.

den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311

NAPRAPAT
Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati

Behandling av rygg og ledd, belastings- og sport skader.

ÅPENT HELE SOMMEREN!
Tlf: 965 854 182 Mob: 609 803 695,  Avda los Almendros 35 3-E, Benidorm

www.inscolver.com

VETERAN I SPANIA: Ann-Sofie Østerberg de Serna har nesten tretti års er-
faring i Spania. Etter spanskstudier ved universitetet i Uppsala startet  hun som tur-
istguide på Mallorca på slutten av syttitallet. Siden har hun arbeidet ved blant annet
det svenske konsulatet i Benidorm  og flere spanske og norske advokatkontor.

Tysk firma - Rask & Presis
24 timer service - Tlf: 619 909 107 - 965 870 147

RØR- AVLØPS- & KANALRENSING

Algerensing - Høytrykkspyling - Rørkamera

SE HER - NYHET!
Du finner ikke kumlokket eller avløpssystemet?
Rør og kumlokk finner vi på med nøyaktighet!

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt oss direkte på 
salg@spaniaposten.no
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Flyttegods sender du medFlyttegods sender du med

Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko
Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko

Uslåelig pris 
og høy kvalitet!Uslåelig pris 
og høy kvalitet!

Vi hjelper deg med: •pakking •pakkemateriell
•transport •nødvendig papirarbeid •tollbehandling
•lagring – både før og etter transporten

Kort fortalt er vi et lite, men svært profesjonelt
flyttebyrå •Vi er SMÅ nok til gi deg personlig service •Vi er
STORE nok til å yte full service •Vi er SMÅ nok til å holde kost-
nadene nede •Vi er STORE nok til alltid å fokusere på sikkerhet
Vi kjører fast rute: Skandinavia – Tyskland – Belgia – Frankrike – Spania.

Vi har en kostnadseffektiv organisasjon med hovedkontor i Spania
og avdelingskontor i Sverige.

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Kontakt  oss  for  informasjon og gunst ig pr is t i lbud
+34 662 000 044 +47 95 97 98 08  +46 (0)18 12 82 00
post@europaspecialisten.com www.europaspecialisten.com

P
olitiet i Santa Pola har ar-
restert fire unge menn i
Santa Pola for hærverk,

etter at beboerne i et boligom-
råde oppdaget de fire mens de
ramponerte en bil. 

Alle nektet på det sterkeste for å
ha deltatt i aktivitetene, men
etter at en betjent tok en
nærmere kikk på en av de mis-
tenktes mobiltelefoner, ble gjen-
gen effektivt avslørt. 

Det viste seg at de ikke bare
hadde filmet denne ene episo-
den, men også en rekke andre
episoder hvor de har utført grovt
hærverk mot trafikklys, telefon-
bokser, en restaurant, tre biler og
to motorsykler. 

Gjengen består av tre spanjoler
mellom 20 og 28 år, i tillegg til
en mindreårig fra Frankrike. Den
eldste spanjolen hadde bare
timer i forveien blitt pågrepet for
fyllekjøring.

Arrestert for hærverk
Santa Pola

D
et spanske tollvesenet
har funnet rundt et halvt
tonn hasj flytende i havet

utenfor Torrevieja og Denia.
Stoffet skal ha blitt dumpet etter
at den spanske kystvakten op-
pdaget to mistenkelige hurtig-
båter i nærheten av Alicante. 

Ved hjelp av helikopterassistanse
kunne kystvakten plukke opp 18
pakker med en gjennom-
snittsvekt på 27 kilo. En tals-

mann for politiet mener for øvrig
at smuglerne har dumpet opp
mot det dobbelte.

Guardia Civil klarte imidlertid
ikke å stanse de to hurtigbåtene,
som etter å ha dumpet lasten, lett
kjørte fra både politi og tol-
lvesen. Etterforskning pågår, og
politiet føler seg sikre på at de
vil finne mer av det narkotiske
stoffet i forbindelse med smu-
glerforsøket.

Madrid

Dumpet hasj

Leserkommentar

Torrevieja satser på havnen
og får etter hvert et fan-
tastisk rekreasjonsområde
her. Flotte strender, stran-
dområder og promenader
har byen fra før.

Men hva skjer innenfor, i
den fortettede byen med
smale gater og stor trafikk?

Jo, der fjerner man parker
og åpne plasser og graver
dypt i jorda for å bygge un-
derjordiske parker-
ingsplasser, kirke og
kjøpesenter over, men ingen
nye ”grønne lunger”. Teater
kultursenter har man bygget
før, men hellelagt plassene
utenfor, og istedenfor å
plante trær eller busker for
å gi naturlig skygge, har
man plassert noen fæle
parasoller omkring teatret,
og både her og utenfor kul-
tursentret står det noen
små potter med ynkelige
halvvisne planter. Riktignok
er det tørke i byen, men
ellers sløser man gjerne

med vannet. 

Partiet ”de grønne ” har
startet en underskriftskam-
panje mot denne raserin-
gen, spesielt på Plaza de
Oriente. Nå kan man ikke
annet enn foreslå oppretting
av nye grønne soner, ved
bl.a. å stenge gater for bil-
trafikk og anlegge
spaserveier med høye trær
for å gjøre det levelig for

fastboende og turister i den
hete sommeren.

Vi får bare håpe at myn-
dighetene skjønner alvoret i
situasjonen og at byen kan
bli så attraktiv som den
virkelig har muligheter for å
bli.

AUD THIIS

TORREVIEJA

Torrevieja sentrum forfaller!

TORREVIEJA SENTRUM: Færre og færre grønne lunger, enda flere
biler, trafikk og betong. 

E
n bar på kjøpesenteret i
Playa Flamenca ble fulls-
tendig ødelagt i en brann

i slutten av mai. Tre brannman-
nteam fra Torrevieja, og et fra
Almoradi, brukte drøyt to timer
på å få kontroll over brannen.
Ingen personer kom til skade,
men de materielle skadene skal
ha vært omfattende. Politiet har
satt i gang full etterforskning.

Bar ødelagt av brann
Orihuela Costa

SPANIAPOSTEN
WWW.SPANIAPOSTEN.NO

• Du kan laste ned hele avisen fra 
vår webside og samtidig få tilgang til 
ALLE våre tidligere utgivelser!

• Du kan tegne abonnement på 
papirutgaven og få Spaniaposten
direkte i postkassen din i Norge
eller Spania!

Ikke gå glipp av en eneste 
utgave i sommer!
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Supercor

N-332
CarrefourLIDL

Punta Prima

Torrevieja
Cartagena

Heidi Frisør & Restaurante Eriksson 
ønsker velkommen til:

Lørdags Jazz
Vesla Hagen &

Keith Munch Orchestra
Lørdager

Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta 
Local 42, 03183 Torrevieja

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

La Parada Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Lago Jardin II  Av. Laguna Azul  Manz.5 Chalet 5  Los Balcones - Torrevieja (Alicante)

Tel: 966 722 318      Mob: 667 513 297 (H-24)
www.nordicdental.info E.mail: info@nordicdental.info 

Implantat, allmäntandvård & tandreglering

� 16 år erfarenhet som leg.tandläkare i Sverige.  
� Utför själv avancerad kirurgi, har installerat mer 

än 1000  fixturer i Sverige.
� Hel implantat bro utförs på bara en vecka.
� Kliniken samarbetar med Astra Tech Dental.
� Privat tandvård till rimliga priser. 

Se vår hemsidan (prislista) eller ring. 
� Även finsktalande personal.

Modern svensk tandläkarklinik i 
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18  AKUT 24 tim

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm 

D
en 55 år gamle mannen
som omkom på syke-
huset i Torrevieja den

28. mars, døde ikke av kugal-
skap. Det bekrefter den endelige
obduksjonen, som viser at man-
nen hadde en arvelig variant av
Creutzfeldt-Jacob. Denne syk-
dommen har ingenting å gjøre
med den engelske varianten som
vi kjenner som kugalskap.

Generelt deles Creutzfeldt-Jacob
inn i tre kategorier; sporadisk,
ervervet og arvelig. Disse deles
igjen inn i en rekke varianter,
hvorav bare en er det vi kaller
for kugalskap, og som overføres
ved at man spiser infisert kjøtt
fra ku eller okse.

Den valencianske helseminis-
teren, Manuel Cervera, sier at

Valenciaregionen siden 1995 har
hatt et meget godt utviklet sys-
tem for å avdekke tilfeller av ku-
galskap. Siden midten av
nittitallet har 188 tilfeller vært
undersøkt, 95 av disse har korre-
spondert med en eller annen
variant av Creutzfeldt-Jacob,
men ingen har samsvart med den
varianten som kalles kugalskap. 

Ikke kugalskap i Torrevieja
Torrevieja

G
uardia Civil har satt i
gang full etterforskning
etter at en fem dager

gammel baby er funnet død i
Torrevieja. Naboer i Calle Diego
Ramirez skal ha varslet politiet
om husbråk rundt halv ti på
kvelden den 24. mai. Da Guardia
Civil ankom åstedet fant de den
døde babyen sammen med en
barnevakt. 

I mars ble også et engelsk par
pågrepet for å ha mishandet sitt
spedbarn til døde.

Baby funnet død
Torrevieja

D
en regionale presidenten
i Valencia, Francisco
Camps, har vært i Torre-

vieja og delt ut nøklene til 40
nye subsidierte boliger. Torre-
vieja kommune har donert
tomtene hvor de boligene er
oppført. Husleiene skal ligge på
250 euro i måneden for lei-
lighetene som er ca. 65m2 store.
Noen av leilighetene er spesielt
tilpasset funksjonshemmede.

Subsidierte
boliger klare

Torrevieja

Et spedbarn ble funnet dødt i Calle
Diego Ramirez i Torrevieja.

P
olicia Nacional har ar-
restert en 41 år gammel
britisk DJ på Orihuela

Costa. Ricky Devine skal an-
givelig ha begått 12 voldtekter
hjemme i London, og har i
lengre tid vært ettersøkt av
britisk politi. 

Ricky Devine har bodd sammen
med sin mor i Playa Flamenca
de siste fem årene, hvor han har
vært DJ ved flere lokale barer.
For deler av lokalbefolkningen
har arrestasjonen av den 41 år
gamle briten kommet som et
sjokk.

Ifølge en nabo skal Devine ha
vært en svært omgjengelig og
jovial type, som stadig var å se

på de forskjellige vannhullene
rundt om i området.  Andre
kilder skal ha fortalt at han har
vært litt av en skjørtejeger. 

Britisk politi utstedte en inter-
nasjonal arrestordre på Devine
etter at han forlot Storbritannia.
41-åringen sitter nå i varetekt i
Madrid, imens han venter på at
en dommer skal få ordnet med
utleveringspapirene. 

Tatt for 12 voldtekter
Orihuela Costa

T
o badevakter fra Røde
Kors ble alvorlig skadet i
en vannscooter ulykke

ved Playa Los Locos i Torrevieja
i slutten av mai. 

Vannscooteren til de to badevak-
tene krasjet med en annen
vannscooter i høy fart. Badevak-
tene skal ha blitt slengt til værs,
og pådratt seg omfattende brud-
dskader. Ingen av de to skal imi-
dlertid være livstruende skadet.

Badevakter skadet
etter på kjørsel

Torrevieja

God Sommer!God Sommer!
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O
pplevelsene står i kø i den
maritime og eksotiske
dyreparken Mundomar like

ved Benidorm. Vel innenfor blom-
stersmykkede palisader nikker lang-
beinte og lekre, røde flamingoer
besøkende hjertelig velkomne. I
fjellsiden opp til Sierra Helada
finner du dyreparadiset like ved
badelandet Aqualandia.

Gjennom flere show presenteres
maritime dyr med humor og spenst.
Alt skjer så hurtig og med så stor
presisjon at det slett ikke blir
kjedelig med flere repetisjoner av
samme show i løpet av dagen. Og
tiden går fort her!

FUGLER

Papegøyene åpner dagen vår.
Niåringen gjør store øyne da den
grønne og ildrøde araen tar en runde
med spesiallagede rulleskøyter etter
en tur med sparkesykkel. 

- Puh, sa han imponert. At den
klarer! 

De fjærkledde artistene sjarmerer
publikum i senk. Ikke bare putter de
penger på sparegrisen, nei. De rap-
per frekt frø fra hverandre og går
ikke av veien for å bli maten med
skje av en fornøyd gutt. I tillegg er
papegøyen den store regnemesteren.
Både addisjon og multiplikasjon
klarer den med bravo- rop! Under-
lig nok ser det ut som om treneren

snakker med fuglene sine. De
skakker på hodet og nikker sam-
tykkende til alt det hun sier. 

En gråspurv kom flygende midt i
den store stafetten mellom to pa-
pegøyer. Den kunne nok også tenke
seg litt fuglefrø. Det er godt å ha
vinger i Mundomar. To modige barn
får holde en stor kurv på slutten av
denne forestillingen. Og plutselig
kommer en stor skare med hvite
duer flygende for å lande i kurven.
Det er enormt effektfullt!

Grønne og gule Tonga, som er i
sin beste alder, bare seks år gammel,
lar seg gjerne avbilde på armen til
alle som har lyst. Den stortrives i
rampelyset. 

SJØLØVER OG DELFINER

Neste post på programmet er
sjøløvene. Dit kommer vi gjennom
en skummel og mørk gang voktet av
pirater og flaggermus. Og sjøløvene
ruller, rocker og shower så folket gir
seg helt over. De er utrolige i all sin
tillærte menneskelighet. De samler

søppel i vannet og klapper begeistret
med stor luffer. 

Ikke bryr de seg om dårlig fiskeånde
der de smasker velvillig på unge
trenere eller damer fra publikum.
Farlige fiskegarn, snikjakt og kun-
stig oppliving med munn til munn
har de også greie på. Og selvsagt kan
du fotograferes sammen med en
bredvillig sjøløve eller delfin, hvis
du tør!  

I det store amfiet øverst oppe i åsen
finner du hovedstjernene i Mundo-
mar. De store delfinene overrasker
med sin opptreden. Utsikten mot
skyskraperne i Benidorm glemmes
raskt når tre unge ledere og deres
delfiner inntar scenen. Synkro-
nsvømming blir et helt nytt begrep
etter å ha sett disse havets akrobater
i aksjon. Forlengs og baklengs, salto
og hopp, ja, hva er det ikke disse
smilende og vennlige delfinene
klarer? De løfter og bærer, skyver og
dytter, trekker og drar, og like blide
er de! Fart, presisjon og spenst er
bare barnemat for strømlinje-

formede delfiner. Publikum gisper,
gir seg ende over og klapper. Helt
utrolig!

Det hører med til historien at de alle
yngste ikke hadde tid til å spise selv

Mundomar 
eksotisk blanding
Halsbrekkende show, humor og nærkontakt med mar-
itime dyr får tilskuere til å gispe etter pusten. En sky, liten
klovnefisk nede i grotten tar likevel kaka. - Se Nemo,
roper barna frydefullt.

Parken er akkurat passe stor, stor nok for at barna ikke blir lei, liten nok til at
de voksne ikke blir for utslitt. Du kan gå gjennom parken på et par timer,
eller bruke en hel dag... Blir det for hett ligger Aqualandia like ved.Små utforskere studerer sjøløvene i

et av de mindre bassengene.

Lemurene er en av parkens høydepunkter. Dyrene er stort sett aktive hele dagen, krangler og tuller med hverandre.
Og når dyrepasseren kommer med litt epler, da skal måltidet helst nytes fra utsiktspunktet, på hodet til
dyrepasseren.

PAPEGØYESHOW KL 11:00, 14:30
& 15:30: Parkens mange papegøyer
kan både regne gå på rulleskøyter
og kjøre lekebil.
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I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre 
eksperter innen helsekost.   Vi tilbyr også postordresalg.  Tel. 96-585.86.63  

Chitosan Fatbinder
Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet.    
    240 Kap € 29,90    -   fra 3x  € 26,65 

Glukosamin-Kondroitin
er en velbalansert kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.  
  120 Kaps € 35,90   -  fra 3x   € 32,95  

Noni Bio-Juice 100%  
 1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80  

C/Gambo, 3  Tel: 96-585.86.63

Av.Gabriel Miro, 7  Tel: 96-583.68.07

Av. De Albir   Tel: 96-686.41.71

ALBIR

CALPE

BENIDORM

Flere naturprodukter  Euro

Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Cinnamon kap 2.000mg  NY ....180 kap ..11,00
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje.300 kap ..28,50
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår........150 kap ..12,50
Johannesurt + Lecitin.................90 kap ....9,85
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........400 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........90 kap ..12,80
Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
Rød solhatt & Vitamin C...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
Royal Jelly ..........30 bot...29,95
Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
T ........................90 kap ..11,00
Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium......400 tab...20,50
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95

1 måneds kur 

ranebærkapsler

C/Ramon Gallud, 51  Tel: 96-670.67.65

TORREVIEJA

Soya-Isoflavoner & Kalsium 

Soya inneholder planteøstrogen 
som gir gunstig effekt på kvinnens kropp 
under og etter overgangsalderen.

€ 12  -   fra 3x   € 11   90 Kaps  ,50    ,00

KRÄUTERHAUS

Aloe-Vera-Juice 99,6%
   1 Litre  ,00  -  3 Litre ,90/L 
   90 Aloe-vera Kapsler       ,00

€ 11 €  9
€ 11

Rosenrot-Rhodiola
förbättrar koncentrationen, minnet och 
befrämjar prestations-förmaga.  
 120 Kaps € 15,00    -   fra 3x  € 13,50 

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)
med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% 
Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA.
   90 Kaps € 24,90   -  210 Kaps € 49,50  

Ginkgo-Magnesium 
En bra kombinasjon. Ginkgo 
forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er 
gunstig for blodkarene. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter.                              
   400  Tab    € 20,50      -  fra 3x   € 18,50

SHOW KLOKKEN 12:15 - 16:30: Er du blandt de modigste kan du til og
med få et ordentlig smellkyss av denne sjøløven. 

Denne gjengen med fruktspisende flaggermus holder til i en av parkens
huler. Men mørket der inne kan gjøre det vanskelig å få øye på dem.

om tilbudet på mat og drikke var
variert og bra. Her skulle det lekes,
løpes og oppleves til den store
gullmedalje. Det var bare så vidt
familiens alle yngste ville være med
hjem. Mundomar er som de beste,

norske folkeeventyrene. De kan op-
pleves gang på gang uten å bli
kjedelige!  

Billetten koster 22 Euro for voksne

FAMILIEBEDRIFT: Delfinfamilien som hver dag holder flere show i
Mundomar er utvilsomt parkens største stjerner og barnas favoritt.

KLOKKEN 13:30 & 17:45: Pass på at du rekker delfinshowet. Får 
ungene kun med seg fiskenes siste plask blir det fort nedtur for familien.

SPANIAPOSTEN
WWW.SPANIAPOSTEN.NO

• Du kan laste ned hele avisen fra 
vår webside og samtidig få tilgang til 
ALLE våre tidligere utgivelser!

• Du kan tegne abonnement på 
papirutgaven og få Spaniaposten
direkte i postkassen din i Norge
eller Spania!

Ikke gå glipp av en eneste 
utgave i sommer!

Telf.: 966 880 512 - americanpool@telefonica.net

Klima- og poolteknikk

37 år i Altea. Vi gjør teknisk service. Vi snakker engelsk og tysk.

Varmepumper til basseng - 
28oC hele året

Svøm naturlig og sunnere i ditt eget 
saltvannsbasseng! 

Solar bassengtrekk gir 20% gratis varme!

Air Condition - Kjøl og varme i ett
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+

Inkludert luftrensesystem

c/Cuesta de las Narices, 4, bajos - Altea

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

Bedre innemiljø - rens og desintifiser ditt airconditionanlegg!
Fuktighet fra ditt aircondition anlegg er et ideelt miljø for bakterier, mugg etc som skaper
dårlig lukt og dårlig inneklima. Maskinen bør desinfiseres årlig for å holde unna bakterier,
skitt og mugg. Spesielt viktig er dette på eldre og rimeligere modeller uten moderne 
luftrensesystemer. Et skittent klima anlegg gir ikke bare dårlig helse, men den yter mindre
og bruker mere energi i drift.

Få ditt anlegg renset og desinfisert årlig !  

SPAN IAPOSTEN JUN I  2008 UTGAVE  11 -2008
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Terra Mitica, 
den mytiske jord

T
erra Mitica er stor, gjen-
nomført og påkostet. Og
for den historieinter-

esserte byr parken på mere enn
“bare” tull og morro. Parken har
praktfull beliggenhet med flott
utsikt over Benidorm og middel-
havet.

Terra Mitica er ikke noen park vi
kan rase gjennom på en etter-
middag. Da anbefaler vi heller
en av de litt mindre parkene i
området, Terra Natura eller
Mundomar.

Den over 1000 mål store parken
er et fullt dagsprosjekt for den
som har tenkt å få med seg mye
av det parken har å by på. Å gå
gjennom alle attraksjonene på en
dag kan du bare glemme med en
gang. Parken er for stor, og i
høysesongen blir køene på de
mest populære “turene” ofte
svært så lange.

Parken er delt opp i “tema om-
råder” for noen av middelhavets
“store” sivilisasjoner. Egyptere,
Iberere, Romere, Grekere. Her
finner du berg og dalbaner,
karuseller, vannsklier, "tømmer-
renne", og mye mye mer. Parken
har også innleide skuespillere
som marsjerer rundt som

romerske legionærer, eller glad-
iatorer som kjemper i amfiet.

Tilpasset store og små
Terra Mitica har berg og dal-
baner med den forakt for død og
tyngdekraft entusiaster reiser fra
hele europa for å oppleve. Og for
de minste barna finnes det små
utgaver av disse samme attrak-
sjoner, berg og dalbaner med en
langt mer barnevennlig fart og
helt fri for samme følelse av ver-
tigo.

De gode gammeldags karusel-

lene som sakte snurrer rundt er
her naturligvis. Og for de større
finnes det en noe “tøffere” ut-
gave som slynger de modigste,
eller dummeste, ifølge noen,
rundt metervis over bakken med
en kjetting som livlinje.

Show og steming
Til faste tider arrangeres gladia-
torkamper i “Circus Maximus”
parkens egen utgave av det mere
kjente Colloseum. Césars liv-
garde marsjerer hurtig forbi. Og
fugletrenere holder her oppvis-
ning med sine trenede ørner og

falker.
I det egyptiske området opptrer
dansetroppen “Danzas de Kar-
nak”. Og er du heldig får du
også sett “Mitic og Fakir” som
shower for de minste barna.

I det Iberiske området, finner vi
Iberiske spesialiteter som Fla-
menco og hesteshow. Og i om-
rådet som kalles “Las Islas”
holder blant annet akrobatene
sine oppvisninger.

Det er ingen grunn til å kjede seg
i Terra Mitica.
Fra 14. juni holder parken åpent
alle dager fra 10.00 til 20.00 og
7. juli utvides åpningstidene til
01.00 noe som varer til 10. sep-
tember hvor parken igjen stenger
20.00. I høst og vinterhalvåret

holder parken ikke åpent alle
dager så sjekk web-siden for
info om hvilke dager parken
holder stengt.

Dagsbilletter koster 34e for vok-
sne og 25e for barn, for rundt ti
euro ekstra får du en todagers-
billett. Parken selger billetter til
redusert pris ettermiddagen, da
henholdvis 21e for voksne og
16.5 e for barn.

Sesongbilletter koster i overkant
av 50 Euro.

Parken er en av europas største,
forvent noe kø på de mest pop-
ulære "turene" dagene med mest
folk. Så har du muligheten,
unngå helger og utfartsdager etc. 

På en høyde utenfor Benidorm finner vi flere av middelhavets store sivilisasjoner samlet.
Fønikere, egyptere, grekere, iberere, romere alle har de satt sitt preg på denne en av europas
største temaparker. Inngangen leder oss gjennom pyramidene fra Egypt. Vi kjenner straks igjen
fyret fra Alexandria hvor det ble oppført mellom år 285 og 247 BC. Den trojanske hesten er fra
de trojanske krigene. Og gladiatorene har lenge hatt sitt eget Colloseum like utenfor Benidorm.

BERG OG DALBANE: Det finnes flere
berg og dalbaner i Terra Mitica. Den 
“gammeldagse” typen med knirkende 
trebane, eller denne mere brutale i
stål som kaster deg opp, ned
rundt mens den vrenger 
seg rundt i svært 
høy hastighet.

RADIOBILER: Det finnes to baner for radio-
biler i det egyptiske området. En med “vanlige”

radiobiler for små og store barn. Og denne
“snille” varianten her for de minste barna.
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HUMMER H2 12/02 45.800€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ Mercedes GL320CDI      83.300€ AUDI TT COUPE            16.900€ AUDI A4 TDI CABRIO    33.600€ AUDI A4 2.0 TDI AVANT 34.900€

CHRYSLER LE BARON      4.200€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         31.300€ FORD MUSTANG          28.800€ Mercedes CLK 200 Cab  21.500€ OPEL ASTRA 6.900€

MERCEDES SL 350         51.000€ Mercedes 190 SL 1958    74.000€ PORSCHE  911 (996)      47.500€ BMW 530                      13.900€ BMW 730D                    56.900€ JAGUAR  S-TYPE          17.950€

MERCEDES SL 55 AMG 111.000€ PORSCHE CAYENNE     55.000€ AUDI A6 2.5TDI AVANT 24.600€ MERCEDES S320           22.950€ CHRYSTLER STRATUS      9.300€ MERCEDES E240           16.900€

JEEP WRANGLER           34.400€ LINCOLN NAVIGATOR 19.900€ Mercedes C320 2001   19.500€ SAAB CABRIO             10.950€ 500 K (CLASSIC)             66.000€ HYUNDAI SONATRA    11.900€

-  Vi finansierer din bil med lån opptil 7% til 5.95% rente.

- 1 års garanti på alle biler

-  Vi har eget verksted

-  Vi utfører vedlikehold og service

Du finner oss langs N-332 mellom Alfaz del Pi og Altea:
Ctra de Benidorm - Altea (N-332)
Partida del Planet 159  Tlf: 966 88 00 39 - Fax 966 88 23 06 
E-mail: arkadius@wanadoo.es

Kjøp og salg av spanske og importerte biler

For mer informasjon se:
www.terramiticapark.com

OVER: I det egyptiske området finner vi denne snille “tømmerrenna” for de
minste barna midt i bambusskogen.

VENSTRE: De store og enda større “barna” har sin egen mulighet til å bli
våte i den noe større “tømmerrenna”, en del av gamle Egypt i parken.

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11, 
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon 966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090



L
itt blaserte turister, ver-
densvante og fulle av in-
ntrykk fra reiser jorda

rundt, kan tro at Terra Natura
bare er en dyrepark og reise
forbi. De går garantert glipp av
mye moro. I den knapt året
gamle opplevelsesparken kan
severdigheter fra hele verden
gjenoppleves. En drømmereise
gjennom geografien finner du
her i Benidorm.

Kjørende tar av motorvei A-7 til
65 Benidorm Levante og 65A
Benidorm Poniente. Toget fra
Alicante stopper på stasjonen
Terra Natura. Vel innenfor
telleverket venter fire temaom-
råder og en stor vannpark.

Over ett tusen fem hundre dyr
fra to hundre arter lever i tilnærmet
naturlige omgivelser med rundt to
tusen fem hundre trær, busker og
blomsterplanter. Femti dyrearter er
utrydningstruet.

I denne mest moderne dyrepark i
Europa forgår det show, utstill-
inger og spesielle aktiviteter med
dyr hele dagen. Du bør velge deg
ut noe og kose deg med det. Den
som skal se alt, vil bli temmelig ut-
mattet.

Før du legger ut på drømmereisa
med start 225 millioner år tilbake i
tiden, kan alt unødvendig legges i
hendige "barne" - vogner eller
puttes i oppbevaringsbokser.
Enorme insekter hilser velkom-
men der reisa begynner i Pangea.
Dveler du for lenge ved veiskil-
tene, dukker det raskt opp velvil-
lige hjelpere og loser deg videre.

AMERIKA

Forbi vulkanen og fargerikt blom-
sterflor går veien gjennom gård-
stun med dyr til mayaindianernes
hellige ritualer på plassen til Quet-
zalcoatl. Solide murer verner en
stor åpen plass. En høy stang
troner midt på plassen. To ganger
om dagen viser innfødte akrobater
legenden om Quetzalcoatl. Det er
nervepirrende når de fem indian-
erne klatrer til topps og tar den in-
dianske versjonen av dagens
strikkhopp. Fire lar seg langsomt
svevende rotere til bakken mens
sistemann spiller fløyte. Farge-
sprakende papegøyer flyr faretru-
ende nær folk. Et befrielsens sukk
lyder samstemt fra tilskuerne når
sistemann er trygt nede på jorda
igjen. Dette Sør Amerikanske

skuespillet er så spennende at tem-
pelruinen, der de høyst moderne
toalettene befinner seg, må
besøkes.

Nå bærer det rett inn i den tropiske
urskogen gjennom dobbelte dører.
Under et enormt nett boltrer
fremmede fugler seg i det fri. Det
kvitres, kurres og knistres i takt
med den kunstige fossen.

ASIA

Overgangen til Indias tørre sletter
er stor. Gå sakte gjennom Kazi-
ranga reservatet og nyt nesehorn,
bøfler, krokodiller og majestetiske
elefanter. Du slipper en lang og
slitsom flyreise, tro meg, til Nord-
India. Kopien av det røde fortet i
Rajastan er svært så virkelighet-
stro. Flere ganger om dagen bades
de grå elefantene.

Blir du tørst av syne, kan en gam-
mel buss vise seg å være en kiosk
som selger kalde drikker og
avkjølende iskrem. I India vil du
nok ikke ta sjansen på å spise
iskrem. Her i Terra Natura er faren
for reisesyke ikke akkurat over-
hengende.
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Terra Natura, like utefor Benidorm er en dyrepark, men likevel ikke helt
som alle andre dyreparker. Eksotisk, annerledes og full av eventyr er Terra
Natura. Parken som samler “hele verden” på noen hektar utenfor Benidorm.

BAR - RESTAURANT
Playa del Albir, Alfaz del Pi -  Tlf: 695 074 885

Norsk kokk
Dagens Meny fra 7.90€

Åpningstider: 15.sep til 31.mai

Alle dager fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lør 19.00 - 23.00

Mandag stengt.

Åpningstider: 1.juni til 15. september
Kun kveld fra 18.30 - 23.30

� Vi har Tapas & a la carte.

� Dagens meny:  
Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 30€

Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com

Nyt varme sommerkvelder på:

Casa Vital

Terra Natura



SPAN IAPOSTEN JUN I  2008 UTGAVE  11 -2008

RESTAURANTE

RESTAURANTE CESAR I ALBIR
Spesialiteter: Argentinsk kjøtt, empanadas,
lammelår a la César. Internasjonal meny.

Avda. del Albir, 68  -  Telf: 96 686 73 78  -  Servering og avhenting.

Åpent: kl 12.00-16.00 og 18.30-22.30. Onsdag stengt. 
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• Kjøkken av beste kvalitet

• Sveitsisk kokk

Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”,  fersk fisk og utmerket kjøtt.

Lunchmeny 14€, vin inkludert

Åpent 12.00 - 24.00 stengt onsdager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea

Tlf: 965 841 269

Fest menyer (min. 6 personer)

Forretter for å dele
Reker Mister X Hjemmelaget pate

Serrano Skinke Musling i hvitløksaus

Spesial Salat Spesial salat

Champignon på toast Champignon på toast

Grateng Grateng

Hovedrett
Grillet lammeskulder Kylling med champignon

And m. appelsinsaus Grillet torskefilet

Lasagne Bacalao med cleopatrasaus

Oksehalestuing Grillet sverdfisk

Entrecote Biff Escalope

Grillet oksefilet And i appelsinsaus

Oksefilet Entercote

Severes med friske grønnsaker og poteter
Dessert eller kaffe Dessert eller kaffe

Whiskey kake Sherry trøffel

Sjokolade mousse Karamell pudding

Sherry trøffel Vanilje is

Karamell pudding Sitron sorbet

Vanilje is Sjokolade mousse

Citron Sorbet

1/2 flaske vin eller liknende 1/2 flaske vin eller lignende

Brød & Alioli Brød & Alioli

23.35 € + iva 18.70€ + iva

VI HAR OGSÅ A`LA CARTE 

Don Bricolage   Bensinstasjon

Stressless   Mercadona   Mercedes

6 km. Benidorm                          Altea 1.km
N332

Du finner oss mellom Alfaz del Pi og Altea:

- Betal kun halv pris for halv porsjon “á lá carte”

Sommeråpent frem til September:
Ons, Fre, Lør fra 18.00, Søndager kl 13-18.00

Informasjon og bordbestilling hos Anki, 
Tlf 966 860 815 - 620 350 603
c/Castell no, 4 Alfaz del Pi

� Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord Kun 10€
� Fredager kl 21.00: Karaoke med Rune

� Lørdag kl 19.00: Dans til Bernie og Ben

� Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00. 10€   

The Castle Inn

Restaurant Mister X

El Planet, 136 Altea

Tlf: 965 842 881
Åpent kl 19.00-23.00

Tirsdager stengt

Vi gir deg en smaksopplevelse!

Ring Kristian på Tel: 616 370 331 eller kom innom oss i Albir

�
�

Vi lager mat til alle typer selskaper, små og store. 
Alt fra norsk 17. mai mat til spansk tapas. 
Smaksopplevelser levert rett på døra!

CATERING

EL VOLADOR: Indianere gjentar et
urgammelt rituale og mandomsprøve
i parkens amerika seksjon. En mann
blir for et øyeblikk ett med himmelen
og fuglene, sies det.

Den åpne markedsplassen har ekte
indisk atmosfære. En fakir og en
gruppe spillemenn som inntar sin
ris og karri mellom opptreder i det
åpne teateret, levendegjør bildet av
Asia. Sarikledde danserinner og
fingerferdige balansekunstnere im-
ponerer med indisk magi i am-
fiteateret.

På vei mot Europa går veien forbi
spretne apekatter, slimete slanger,
dormende sorte pantere og stripete
tigere. Det er unektelig en
grøssende følelse å legge ansiktet
mot panserglasset og være en halv
meter fra den hvilende tigeren!
Den samme kilingen langs ryg-
graden gir vinduet inn til krokodil-
lene. Du står med øynene i midt i

vannflata og ser det grønne beistet
over og under vann. Fiffig og spen-
nende!

EUROPA

Vis du ikke har smakt på indiske
retter i Asia, er du snart veldig sul-
ten. I den hvite, greske landsbyen
Kalacameni kan du spise tradi-
sjonelle retter fra Middelhavet. På
torvet underholder gjøglere og
dukketeater. Barna kan ta en tur
med eselet mens de voksne tar seg
inn etter alle inntrykkene. Greske
tempelruiner er det også. 

EGET BADELAND: Like ved er Mare Nostrum, et badeland for den som vil svømme med hai eller avkjøle seg med
en svalende dukkert før du setter kursen mot Pangea og utgangen.

GIFTIGE SKAPNINGER: Inne i
den store vulkanen, i sentrum av
parken, finner vi giftige frosker, ed-
derkopper, skorpioner og slanger.
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Gibeller Selecta
ET UTVALG AV VÅRE BESTE PRISER FLISER • BAD • SPA • KJØKKEN • PARKETT

ER DU UTVALGT? VELG VÅRE BEST PRISER

BADEKAR FRA JACUZZI Last ned vår katalog fra: www.gibeller.com

FINN DIN
“UTVALGTE”

SAN JUAN: Ctra. Nacional 332 km 113,3 • Tel. 96 565 01 62
ALTEA: Ptda, Cap Blanc 106 • Tel. 96 584 12 24

DENIA: Ctra. Denia - Ondara, Ptda. Madrigueres Nord A - 59 • Tel. 96 643 27 24
MAZZARÓN: Urb. Camposol - C.C. El Saladillo - Local 58 • Tel. 968 199 160

PETREL (Puven S.L.): Reina Sofía, 11 • 96 695 26 93

JEG 

ER 

UTVALGT!

For kun

156€
pr. måned

Hva med en tur til Rio Safari?

- No gracias

No!!!
Mellom Elche og Santa Pola sånn cirka
finner vi Rio Safari. Har du slangeskrekk
eller ikke synes det å ha en liten krokodille
i fanget er noen hyggelig tanke bør du
holde deg i bakgrunnen her. Lider du ikke
av samme skrekk er det fritt fram, både for
å ta bilde med en slange rundt halsen eller
en liten krokodille som for sikkerhets skyld
har fått gapet surret sammen med tape.
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Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 

Slakteri og bakeri.

Ytterligere tjenester:

Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 

Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask 

R
io Safari, som du finner
ved å kjøre langs N332
til Santa Pola og så ta av

mot Elche, har vært i drift i over
tjue år. Den er litt slitt, men like-
fullt en dyrepark vel verdt å få
med seg for barnefamilier. Vel
innenfor portene og etter å ha
sne(i)ket forbi slangen, kan du
enten velge å sette deg på et lite
tog som kjører deg rundt i
dyreparken. Eller du kan ta bena
fatt. Selve parken er ikke større
enn at du fint kan spasere rundt.
For barnas del er det hele tiden
et nytt dyr som venter. 

Her er det mye å se både av små
og store dyr. Sjimpansene steller
hverandre, krokodillene sløver i
varmen, sjiraffene spaserer
staselig rundt, mens strutsene
glaner tilbake på deg. En
præriehund prøver å grave seg
en tunnel, mens en kenguru
spretter avgårde.

Det er tre ulike show å få med
seg, alle går to ganger om dagen.
Papegøyenes ablegøyer starter
klokken 12 og 16, elefantshowet
klokken 12.45 og 17, mens

sjøløvenes lek på land og i vann
skjer klokken 13.30 og 18. Så
her har du muligheten til å være
på plass rett etter at dyreparken
åpner, eller vente til siestaen er
over.

Om du ikke benyttet sjansen på
vei inn til dyreparken, har du
muligheten til å ri på et esel eller
en kamel før du forlater Rio Sa-
fari. Utenfor selve dyreparken er
det dessuten muligheter for både
bading og go-kartkjøring.

Barn under tre år går gratis,
mens gutter og jenter opp til 12
år må betale 15 euro i in-
ngangspenger. For voksne ligger
prisen på 18 euro. Derfor kan det
være greit å plukke med seg en
eller flere av Rio Safaris rabat-
tkuponger som er å finne blant
annet på bensinstasjoner og
restauranter. Dyreparken holder
åpent fra klokken 10.30 til 20.00
om sommeren og fra 10.30 til
18.00 i vintersesongen.

Ønsker du å vite mer, se
www.riosafari.com eller ring på
tlf 96 663 82 88.

KLAPPE, KLAPPE, SØTE...
Hvis du ønsker kan du bli avbildet
med denne uskyldige (?) lille 
krabaten i bytte mot noen euro.

EMU: Nysgjerrig som de er,   følger
emuene både med  forbipasserende

og toget  som durer forbi.

PYTHON: Denne  burmesiske
python slangen er  bor fast i Elche.

PAPEGØYESHOW: De seks papegøyene har ingen problemer med å 
underholde publikum med sine scenekunster.

SHOWER HELE DAGEN:  Fra dyreparkens største tribune kan du få med deg sjøløvenes cirka 20 minutter lange
show. Forestillingen går flere ganger hver dag så sjekk neste forestilling når du ankommer parken.
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N
år du er lei av sand i
håret, maten og bilen,
kan det være sunt med

litt variasjon i kosten.
Forskjellen fra stranden er at det
koster i form av inngangspenger
å bevege seg inn til de store bas-
sengene og skliene. Men for
store og små er det til gjengjeld
mye moro som venter ved et av
de tre badeanleggene som åpnet
dørene i månedskiftet mai/juni
og som holder åpent gjennom

hele sommeren.

TILBUD TIL HELE FAMILIEN

Storebroren av anleggene ligger
nord i Torrevieja, ikke langt fra
Carrefour og Habaneras. An-
legget åpner 6. juni og passer
godt for dem som liker fart. Ved
Aquapolis er det mange artige
sklier for store og små, i tillegg
til flere bassenger med ulike
dybder inklusive et bølgebas-
seng. Det er også gode server-

ingsmuligheter. Pizzeria, ham-
burgerbar, kafeteria, kiosk og
restaurant er på området. Det er
også et eget piknikområde hvor
du kan nyte medbragt.

Prisene er som følger; barn
under tre år går gratis, barn inntil
11 år og pensjonister betaler 14
euro, mens voksne betaler tjue
euro.         

Se: www.aquopolis.es

BARNEVENNLIG

Flamingo Aqua Park ligger i La
Siesta, rett nord for Torrevieja
og ikke langt fra den norske sjø-
mannskirken. Dette er en liten
og koselig badepark som åpner
for sesongen 1. juni. Den har to
sklier og basseng med forskjel-
lige dybder. I det hele tatt et
barnevennlig sted hvor det
selvfølgelig er mulig å kjøpe mat
og drikke. Prisene er som følger;
barn under tre år gratis, 4-12-
åringer sju euro, 13-59-åringer
ni euro, mens de som har passert
60 må ut med åtte euro. Solsen-
gene er gratis. Flamingo Agua
Park har åpent fra klokken 11 til
19, men har selvsagt værforbe-
hold.
www.aquaparkflamingo.com

TØFFE SKLIER

Et annet alternativ kan være
Aqua-Park Rojales som åpner
helt først juni og som holder
åpent til begynnelsen av  sep-
tember. Dette er en over 20 år
gammel badepark, som ligger i
Ciudad Quesada. Her er det
mange sklier, både barn-
evennlige og de som er litt tøf-
fere. Det er tre barnebassenger
og et større svømmebasseng. En
restaurant med standardmeny
samt kiosk med is, brus og øl.
Prisene er som følger; barn
under fire år går gratis, barn in-
ntil 11 år og pensjonister betaler
åtte euro, mens voksne betaler ti
euro.  Solsengene er gratis også

her. Er de opptatt, er det en
gressplen å slenge seg ned på.
Badeparken har åpent fra
klokken 11 til 19. 

Når det gjelder parkering, er det
godt med plasser ved alle disse
tre anleggene. Ved de to minste
anleggene er parkering gratis,
mens du må ut med 2,50 euro for
å parkere ved Aguapolis.

SKLI I DET: Gjør som Henriette
Jernberg Ljøner (12) fra Østfold og
skli ut i et av de mange badean-
leggene i sommer.

LITEN OG SØT: Flamingo Agua
Park er en liten og barnevennlig
badepark i La Siesta.

AQUA-PARK ROJALES:
Badeparken i Rojales har sklier 

for små og store våghalser.

ELDORADO: Aguapolis er et mekka for  små og store badeløver.

Er du lei sand og strand i varmen, er det bare å skli ut på et av badeanleggene i 
Torrevieja og omegn. Området kan skilte med tre “badeland” i umiddelbar nærhet.

ALICANTE: Daglig kunstmarked 
ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BENIDORM: Søndager jazz, funk og loppemarked
CALPE: Onsdager fra 0800-1400
DÉNIA: Fredager fra 0800
GUARDAMAR: Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN: Lørdag loppe- og antikkmarked 
fra 0800-1400

TEULADA: Sødag stort brukmarked 
(Flyttet til Pedreguer)

LA NUCIA: Søndager loppemarked
POLOP: Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og antikk fra 0900

MARKEDER /  MERCADOS

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

Tips oss om endringer og mangler:
red@spaniaposten.no

Markedene på kysten kan være gode
steder for å kommer over et “billig
kupp”  eller bare titte litt for underhold-
ningens skyld. Mye godt frukt og grønt
selges også til svært hyggelige priser.
Interesserte i antikviteter vil også finne
mye spennende på markedene, og spe-
sielt på bruktmarkedene (rastros).

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

TIRSDAG:
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel

Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TORSDAG:
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Gandia
San Javier
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

FREDAG:
Alfás del Pi (08.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)

LØRDAG:
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca

SØNDAG:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

Skli ut i Torrevieja!

AQUAPOLIS

FLAMINGO AQUA PARK
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Legger du turen til Tabarca, ligger en lat
dag foran deg. Livet går rolig på den
gamle “piratøya”.

D
u tar sjøveien til den lille
øya Tabarca, enten fra
Torrevieja, Alicante eller

Santa Pola. Undertegnede valgte
sistnevnte, en snau halvtime tok
turen ut til Middelhavsøya som
er et populært utfluktsmål for
dagsturer. Tretten euro per vok-
sen tur-retur var prisen vi måtte
ut med. Høydepunktet på båt-
turen kom like før vi la til kai på
Tabarca. Mannskapet kastet mat
til fiskene og passasjerene kunne
se fiskene gjennom glassveggene
i bunn av båten.

Det er ikke all verden å gjøre på
den lille, bilfrie øya. Det beste du
gjør er å rusle rundt, få deg en
matbit og ta en avkjølende
dukkert, rett og slett slappe helt
av. Til å være en såpass liten øy,
var det nok av spisesteder å velge
mellom, et tosifret antall. Det er
også et lite museum på øya, men
den var stengt da vi var innom.
Du finner bedre strender på fast-

landet, men det klare, turkise
vannet innbyr uten tvil til bading.
Dog kan det bli trangt om strand-
plassen i den mest hektiske tur-
istsesongen.
Tabarca er 1800 meter lang og
rommer en spennende forhistorie
som inkluderer sjørøvere, ital-
ienske bosettere og fangenskap.
Øya huser cirka 50 fastboende, et
antall som stiger betraktelig som-
merstid. Tidligere har så mange
som 1000 personer bodd på øya.

I 1760 bestemte kong Carlos III
at øya skulle få sin renessanse og
ga senere navnet Nueva Tabarca.
Noen år senere ble kirken på øya
bygget, en kirke som gjennomgår
restaurering i disse dager. 
Havområdet rundt Tabarca er et
marinereservat, hvor både fugler
og alt som lever i vannet er fre-
det. Reservatet ble etablert i 1986
og var faktisk det første av sitt
slag i Spania.
Ønsker du ikke å slippe Tabarca-

følelsen med det første, kan du la
siste båten gå og i stedet tilbringe
kvelden og natten på et av over-
nattingsstedene på denne fred-
fulle øya.

En lat dag på Tabarca

KORT VEI: 
Fredfulle Tabarca ligger en halvtimes båttur fra Santa Pola.

RESTER: Restene av festningen som omkranset bebyggelsen er godt
bevart enkelte steder.

FERSK FISK: Gjennom glassvegger i båten, kan du se fiskene stime til. De
vet at det er mat i vente.

SPARTANSK: Lave hus, smale
gater, null asfalt preger Tabarca.

TABARCA
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A
rbeidene startet i 1996,
nå over ti år senere er
stort sett det meste fer-

dig. Alt er enormt, flott og im-
ponerende. Utvilsomt verdt en
tur til Valencia bare for å beskue
disse bygningene og plassene
som kunne vært tatt ut av en sci-
ence fiction film.

DELFIN SHOW

Hele 110.000 kvadratmeter har
en å boltre seg på i Valencias ak-
varium der 42 millioner liter
saltvann gir husvære for
sjøløver, haier og delfiner. Sist-
nevnte kan friste med et severdig
show i Europas største delfinar-
ium, som også befinner seg blant
de aller største og beste i verden.
Delfinenes loops og synkronis-
erte prestasjoner er vel verdt å få
med seg!

VERDENSHAV

Akvariet er delt inn i verdenshav
og våtmarksområder som viser

sin rike fauna. I installasjonen
som omfatter Middelhavet
finnes 7 akvarier som presen-
terer dets maritime økosystem. I
tropiske farvann kan man stifte
bedre bekjentskap med fargerike
skapninger som er typiske for
disse farvann. 

ATLANTERHAVSTUNNEL

Atlanterhavstunnelen eller
haitunnelen, som mange kaller
den, er forruten delfinshowet ett
av parkens høydepunkter. Her
opplever man Atlanterhavets
fauna på nært hold. Man kan
vandre blant rokker og haier i
trygge og rolige omgivelser.
Tunnelen er et sikkert høy-
depunkt for familiens aller min-
ste. 

GOD KOMMUNIKASJON

Adkomst til anlegget er god
enten man kommer med bil, tog
eller buss til Valencia. På an-
legget finnes et stort under-

jordisk parkeringsanlegg med
fornuftige parkeringsavgifter.
Det finnes to togstasjoner i Va-
lencia, la Estación de El Ca-
banyal og la Estación del Norte.
Derifra går det bussforbindelse
til La Ciutat de les Art´s i les
Ciéncies som stopper rett uten-
for Oceanografic. Bussene EMT
nr. 19, 35, 40 og 95 går alle dit. 

Oceanografic er åpent hver dag
fra 10.00 til 21.00 i sommer-
sesongen. Høst/vinter er åpn-
ingstiden 10.00 til 19.00.
Billettene koster 25€ for voksne
og 18.95€ for barn. For fem
euro ekstra får du en billett som
gjelder alle museer og instal-
lasjoner i CAC.

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

ALTEA

Super Valu 
Consum

ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR

Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

TORREVIEJA: 
URB. LA MARINA

Consum
URB. LOS BALCONES

Super Valu
URB. LOS DOLSES

Super Valu

ROJALES: URB. DONA PEPA

Supermercado Gama

ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA

Consum La Zenia

CABO ROIG

Supermercado Saura

PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS

Supermercado Saura

LAS MIMOSAS

Superbrico

Vitenskapsbyen "La Ciutat de les Arts i les Ciéncies" i Valencia er  uten tvil en
av regionens hovedattraksjoner. Området på 350.000 kvadratmeter er kjent ver-
den over for sin unike arkitektur som byens egen stjerne artkitekt Santiago Ca-
latrava. Valencia har gjort om det uttørkede elveleiet til Rio Turia til en ny
hypermoderne byddel kalt “Ciudad de las Artes y las Ciencias” eller byen for
kunst og vitenskap på norsk. Hovedattraksjonene El Palau, Museo Príncipe Fe-
lipe, L'Hemisfèric og L'Umbracle er alle verdt et besøk. Mest imponert er vi
over L'Oceanogràfic, europas største innendørs akvarie. En tur hit etter mør-
kets frembrudd er absolutt å anbefale, bare for å beundre arkitektur av verden-
sklasse.

Ciutat de les Arts i les Ciéncies:

L´Oceanográfic
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Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr

Avda. del Albir

Albir

Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !
Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !

SPANIAPOSTEN

Spre ditt budskap!

Kontakt oss på:
salg@spaniaposten.no

Markedsføre din bedrift?

Spaniaposten er et unikt verktøy for bedrifter som
jobber mot det skandinaviske markdet i Spania.
Ingen har flere lesere eller større opplag!

BORD UNDER VANN? Denne bygningen er selve “ikonet” for akvariet. Men
når parken stenger for kvelden åpnes her Valencias kanskje mest spesielle
restaurant dørene. Her kan du spise “under havet” med utsikt til haier og tun-
fisk som svømmer forbi.

HAVET UNDERFRA: Store og små tuneller gjennom de
enorme saltvannstankene gir både små og store utforskere en helt
opplevelse av dyrene som bor her. Noen gang studert en hai mens
den rolig svømmer over deg?

PALAU DE LES ARTS REINA
SOFÍA: Siste bygget ferdig i om-
rådet åpnet i 2007 er i hovedsak en
hypermoderne konsertsal. Men
bygget i seg selv er en attraksjon av
dimensjoner, natt som dag.

EUROPAS STØRSTE: Delfinariet som inngår i
akvariekomplekset har den største vanntanken i
Europa. Delfinene “shower” her ca. hver tredje
time dagen lang.

DELFINSHOW: I det enorme saltvannsbassenget holder shower delfinene
flere ganger daglig. Sjekk tidspunktene når du kjøper billetten.
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Safari Aitana
- Dyreparadis i fjellet

Det er ikke nødvendig å ta turen til Afrika. Du kommer ganske
så nære “safari-følelsen” når du kjører inn gjennom inngjærin-
gene i Aitana fjellene, en liten times kjøring fra kysten. Pass bare
på at vinduene er rullet opp når du nærmer deg løvene !

NÆRKONTAKT: Det er kun de
farligste dyrene som er inngjerdet.
Så det er helt normalt om du må
stoppe bilen pga giraffen eller ele-
fanten som står i veien foran deg.

MATPAUSE: Når matbilen kom-
mer med nye forsyninger er det bare
å stille seg i kø.

LOBO IBÉRICO: Spansk ulv.

DYRENES KONGE: En stor hannløve ligger halveis gjemt i gresset
og skuer utover sitt rike i Aitana fjellene.

S
afari Aitana ligger oppe i
Aitana-fjellene - i en in-
nelukket dal. Her går alle

dyrene mer eller mindre fri, og
det er en flott opplevelse å
besøke dem. I Aitana kjører man
inne med bil, og det beste er å
kjøre etter en av foringsbilene.

Når de lukter mat, kommer
dyrene stormende mot karava-
nen av biler, og gjestene kommer
i nærkontakt med en rekke ulike
dyr. Det mest fryktinngytende er
å kjøre inn i løveparken, som er
avstengt fra resten av parken.

Her gjelder det å ha dører og vin-
duer godt lukket, og er man
heldig kommer løvene helt inntil
bilen. Det morsomste op-
plevelsen er definitivt å møte
apekattene ved restaurantom-
rådet før man kjører inn i selve
parken. Disse luringene lar ikke
en sjanse gå fra seg for å stjele

mat av de besøkende og mage er
de som er blitt frastjålet poser
med snacks til denne gjengen.
Safari Aitana er en morsom
dyrepark - en sikker vinner for
hele familien.

HVORDAN KOMME HIT ?
Ta bilen til Guadalest via La
Nucia og Polop fra Alfaz del Pi
eller Altea, følg veien videre mot
Benimantell oppover. “Safari Ai-
tana” står skiltet langs veien
flere steder. En god idé er å kjøre
“ned fjellet” i dalen på andre
siden, da havner du til slutt i Vil-
lajoyosa.

Kommer du sydfra tar du av A7
i Villajoyosa og følger skiltene
mot Finestrat og videre oppover
i fjellet. Følg skiltene til “Sa-
fari”.

www.safariaitana.com TRAFIKKORK: En rolig, syv meter
høy, giraff sperrer veien for oss.
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1521

Billige tellerskritt til Skandinavia, 
Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Orange Web Services, S.L.
Apdo. de Correos, 31 • 03330 Crevillent (Alicante)

Tel. 902.347.328 • Fax 902.347.329
esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L., 
providing telecommunication. services in Spain since 1997.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

Kun 4,5 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

4,54,5
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · TV2 · TVNorge, og flere...
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!

Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

13år i Spania

NYHET !!

Ana fra Miramar ønsker 
velkommen til:

c/Joaquín Turina, 1, local 5, ALBIR (overfor Det Norske Bakeri) - Tlf: 966 864 906

- Vi har meny på norsk.

Åpent mandag til lørdag,

Søndag stengt.

Dagens meny
13.00-16.00

Kveldsmeny
18.30-23.00 12,50€

8,50€

Mand. - Fred. kl. 12.00-16.00
Dagens rett:  5,90 €

Åpent alle dager!

Sant Pere, 23 Altea 
(v/stranden)

Telf: 966 881 783

Akropolis Altea
GRESK RESTAURANT

Nå også i
Benidorm

Vicente Llorca Alos No 3-3

PLAYA PONIENTE
Tlf: 96 680 81 04

Dagens rett:  5,90 €

R
undt 100 mennesker
samlet seg ved Plaza del
Mercado Central i Ali-

cante den 24. mai, for å minnes
de over tre hundre dødsofrene
etter en bombetokt under den
spanske borgerkrigen.

Det var på morgenkvisten den
25. mai 1938, at en italiensk fly-
skvadron angrep Alicante. An-
grepet krevde like mange
menneskeliv som den langt mer
kjente bombingen av Guernica i
Baskerland. 

Det var komiteen for gjenop-
prettelsen av den historiske be-
vissthet, ”Asociacion para la
Recuperacion de la Memoria
Historica, som arrangerte
minnestunden. En talsmann for
komiteen sa;

”Skjønt vi ikke trenger en kalen-
der for å huske denne grusomme
hendelsen, er en slik markering
nødvendig for å vise de som så
lenge har forsøkt å dysse ned
denne kriminelle handlingen, at
Alicantes innbyggere alltid vil

huske den”.

Representanter for de fleste
spanske venstrepartiene og de
største fagforeningene, la, sam-
men med byens innbyggere, ned
blomster og små dikt under
markeringen. På en minne plate
ved plassen står det skrevet;
”Til minne om de som ble bru-
talt myrdet. For de unge av i går,
for de som ikke klarte det, og for
de unge av i dag og i morgen”.  

Hedret borgerkrigsofre
Alicante

D
en regionale regjeringen
i Valencia har oppjustert
skogbrannfaren til nivå

tre. Nødtelefoner og
brannstasjoner rundt om i hele
regionen har fått instrukser om å
skjerpe beredskapen.

Det er innført totalforbud mot å
brenne bål i hele Comunidad Va-
lenciana, inkludert de offentlige
stedene hvor det vanligvis er lov.
Tillatelser til å tenne bål, som
har blitt utstedt før oppjusterin-
gen til nivå tre, har nå blitt

trukket tilbake, og alt offentlig
fyrverkeri er blitt avlyst.

En talsmann for den valen-
cianske regjeringen, sier at det er
økende temperaturer kombinert
med kraftig vind, som er årsaken
til den store skogbrannfaren. 
Et knippe instrukser har blitt gitt
til regionens innbyggere; ikke
røyk ute i naturen, ikke kast
fyrstikker og sneiper ut av bil-
vinduet, ikke bruk fyrverkeri
eller kinaputter. 

Brudd på disse instruksene kan
føre til straffeforfølgelse, sier
regjeringens talsmann, som også
har klare formeninger om hvor-
dan du skal opptre dersom du
oppdager en begynnende brann;
Forsøk først å kvele flammene
med vann eller sand. Hvis du
etter ca et minutts anstrengelser
ikke har lykkes, ring øyeblikke-
lig nødtelefonen 112.

Alt offentlig fyrverkeri er blitt
avlyst så lenge skogbrannfaren
ligger på nivå tre. 

Stor skogbrannfare
Valencia

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt oss direkte på 
salg@spaniaposten.no
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SØKER NORSKLÆRER FRA ØSTLANDET

Jeg er en spaniol som søker en
norsk lærer fra Oslo fordi jeg vil
avlegge en eksamen på norsk
bokmål som andre språk.Jeg
skal gjøre test i norsk høyere
niva(Bergenstesten) ved Folkeu-
niversitetet i Oslo.Bergestesten
henvender seg til personer som
søker opptak ved universiteter i
Norge. Jeg har allerede det
høyeste nivaet på tysk (Goethe-
Institut) og på hollandsk(Uni-
versitetet i Amsterdam). Hvis du
er en lærer (med høyere utdan-
nelse) fra Oslo som bor i Alfaz,
Altea, La Nucia eller området og
er interesset a gi undervisnnig ta
kontakt. Miguel.
Telefon: 646964668 

SMYKKE FUNNET

Smykke funnet julaften i Kirken
i Torrevieja. Henvd. 
Tlf. 965328750

BÅT KJØPES

Ønsker å kjøpe båt, fortrinnsvis
med båtplass i Altea (om mulig).
Alle typer relativt hurtiggående
motorbåt av interesse;
skjærgårdsjeep, walkaround,
daycruiser eller cabincruiser. Må
være i bra stand uten feil/man-
gler. Oppussingsprosjekt ikke
interessant. Vil være i Altea-om-
rådet fra 28 mai til 6 juni, samt
fra ca. 20 august. Fortrinnsvis
skriv til post@pelago.no eller
ring 0047 90936942

SEILBÅT KJØPES

Ønsker å kjøpe en liten seilbåt,
gjerne katamaran type Hobiecat
e.l. Tlf: 627 816 569

KRAFTIG “NORSK” PC 
19" Flatskjerm, 3GHz Pentium4
Dual Core,  1GB RAM, 300GB-
Harddisk, TV utgang, Nettverk-
skort, DVD/CD Leser/Skriver,
Norsk tastatur, headset for Inter-
nett telefoni (skype), støydempet
kasse, Norsk teksbehandler, 
nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er knappt brukt og fremstår
som ny. Den selges med garanti.
Kun 500 Euro. Tlf: 627 816 569
(Altea)

SAMSUNG 52 TOMMERS PLASMA

Samsung 52" plasma skjerm,
HD ready. Kun to måneder gam-
mel, skjermen er som helt ny og
dermed under garanti etc.
"PS50Q97HD". Selges pga
plassmangel, ta kontakt for mer
info. Kun 1150 Euro. Kvittering
medfølger. Tlf: 627 816 569
(Altea).

SKOLEÅRET 2008/2009
Leilighet med 2 (3) soverom
ønskes av bevegelseshemmet
dame med jente på 9 år. Ønsker
parkeringsplass, mulighet for in-
ternett, dusj og helst beliggenhet
i 1.etage med gode solforhold og
fint uteområde. Kan også leie i
område Alfaz og  mot Albir.
Telefon: 918 88737

VARMEPUMPE SWIMMINGPOOL

Brukt varmepumpe til swim-
mingpool rimelig til salgs. Kun
vært i bruk i 1 år. Selges som den
står til høystbydende, minimum
EUR 2000. Alfaz del Pi. Ring.:
+4790041999.

ALUMINIUM WHEELCHAIR

lightweight wheelchair. hardley
used,like new. folding. 225€. can
speak dutch german english
spanisch. Telefon: 627019403 

BMW 540 IA Touring 2002 mod
TORREVIEJA. Bilen er i meget
god stand. Sølv met. med stort
sett alt av ekstrautstyr. Full serv-
ice og ITV nov 2009. Pris 17500
€. Telefon: 966722442 /
679930873

GRAND ESPACE 2006 2,2 CDI

Renault espace , navigasjon,
xenon lys, stor stereo, sota
vindu, solskjerming, skin, klima,
varme i sete, trådløs telefon
tilkobling, panorama soltak, au-
tomat, lettmetall felger +++++
Telefon: 616477762 

98 NISSAN PRIMERA 2,0 GLX
Kun kjørt 104000 km . Hel og
fin combicoupe. Hvit , radio og
CD. Spanske skilter . S. kun
2,500,- euro. Møtested for be-
siktigelse og prøvekjøring , der
det passer deg best. Bilen står på

langtidsparkering v/ Alicante
flyplass. Tlf: +47 92 63 84 07 

BMW  Z3 1997
Z3 nylakkert og ny kalesje i
2007. blå med lilla skjær, 1,8
meget god stand.
Telefon: 616477762 

MINI COOPER S
10/2002 Mini Cooper S, 60.000
km. God stand! Tlf. 600616193. 

KLASSISK CABRIOLET

Klassisk MGB cabriolet, 1974
mod. Original, meget god stand.
Lav kilometer! 646670669 

RENAULT VELSATIS 2003
Til salg: Renault Velsatis 2003,
2.2 CDI, 2003 mod-73,000 km.
Full utrustning (auto ljus og vin-
due viskere m.m)-meget pen og
god bil. Pris: 17.000 euro på
spanske skilter. Tel. 666-242-
808

VOLVO S80 2,4 2001
Til salg: Volvo S80 2,4 Optima,
model 2001. Full utrustning og
er på spanske skilter 82,000 km,
ny kamrem, nye dekk, ny ser-
vad. ITV til 08-2009. Drar 9-9,5
l pr. 100 km. 10,500 Euro. Tel:
666-242-808

2004 FORD FOCUS 1.8 TDCI
86.000km. Stj.vogn.Ac++ selges
kun 6200€.Meget rimelig i drift.
Ring Sverre på +47 69148030
eller +34 634027000

JAGUAR XJ 12
støken bil (12 syl. 6l) 92/93
mod. 75TKM. Sølv met. sort
skinntr. el.takluke ,radio m. cd-
skifter. alt utstyr. Itvgodkj.
nov.08. Euro 14.000.-
Tel.966880515 mob.687371656

97 VOLVO 850 TDI BILLIG
NÅ 2.500 EURO, 1100 KM PR
TANK DISEL, 97 MOD, MA-
RINE BLÅ, ALARM, 2,5
TURBO ( som i Audi A6 ) se
også internett annonse 17.4
Telefon: 618913226 

RENULT MEGAN 2.0 AUTOMAT

Bilen er fra 1997-8. 91000 km.
Automat kassen ny ved 65000
km. Nye støtdempere forran,
bremsene totalt byttet. Teknisk
er bilen bra. klima ,el vindu og

lås ITV august 2008. Selges for
E900 +reg,kost. Svein Mob
630821256

1999 RENAULT SCENIC MEGANE

1.6 RXE 16V, alt elektrisk,
Sat.Nav, CD-veksler,
110.000km, manuell gir. ITV-
kontroll sep.07. Selges meget
rimelig €3.800 grunnet flytting
tilbake til England.
Telefon: 697994027 

PEUGOT 206
TORREVIEJA Bilen er en 2000
mod, hvit, 3 - dørs, i god stand.
El-vindu og A/C. Full service og
ITV Mars 2008. Pris 4000,-€
639334537 / 966798777

HONDA CBF 600 S 2005
Sykkelen fremstår som ny.
Nesten ikke kjørt. en del utstyr
kan medlølge. Overtrekk,
veske,hansker og hjelm. E 4250
+ papir kostnader. Svein mob
630821256

MERCEDES ML-270 CDI
Grunnet overgang til leasingbil
selges vår fantastiske ML . Sølv
met Automat Takluke avtagbart
hengerfeste 143000 km sorte
skinnseter aircond Pris 19000
euro (ferdig prutet) Bilen leveres
verkstedskontrollert+service
Telefon: 657801303 

GOLF VOLKSWAGEN 1.4 I
sælges, hvid, ITV 03-2009, nye
bremser, km 200.000, incl. for-
sikring Pris 1850,- €.
Telefon: 628313212

SØGER FRISØR

En liten unisex frisørsalong i
centralt i Torrevieja søker frisør
1-3 dager i uken. Personer som
kan også jobbe med negler og
hudpleie er også velkomne at ta
kontakt. 
Krav er om kunnskap i engelsk.
Opplysninger i tlf. 666-242-808

KLINIKK I ALBIR

For liten klinikk i Albir søker vi
en medisinsk assistent som be-
hersker engelsk og tysk. Kontakt
pr mail. ottercb@yahoo.de

SERVITØR SØKER JOB

Hei jeg er frisk, udadvendt,
mødestabil og præsentabel 36 år
mann fra skandinavien, som
søker jobb som servitør, bu-
tiksmedhjælper eller som recep-
tionist i Albir, Altea eller
Benidorm-området. Jeg taler
Norsk, Dansk, Svensk, Engelsk
og lite spansk. Skulle dere vær
interessert hører jeg gerne fra
dere. Jeg kan starte den 3 mai.
Tlf. +45 20 56 10 18 

AU PAIR / BARNEPIKE

Hei, jeg heter Solveig Melanie
Kirchhofer og er en norsk/tysk
jente på snart 19 år som kommer
til Spania til høsten (2008). Jeg
søker jobb som Au Pair eller
barnevakt/pike. Jeg har erfaring
med barn fra flere tidligere job-
ber. Ellers er jeg sosial, utadvent
og nyskjerrig. Jeg er ferdig med
videregående ved steinerskolen
i Oslo. Der hadde jeg spansk un-
dervisning i tre år, men med
denne turen til Spania ønsker jeg
spesielt å friske opp disse
kunnskapene. Ellers røyker jeg
ikke, og har ikke lappen. Hvis du
kjenner noen som trenger en Au
Pair/barnepike eller lignende så
ta kontakt! Tlf. +47 9573 4995
eller 636533115 (tanten min i
Altea).Barnehage/barnepass

ALTEA GAMLEBYEN

Helt ny  leilighet med 2
soverom, stor terrasse med
havutsikt og sol hele dagen.
850pr. mnd. Tlf: 627 816 569

RIMELIG LEILIGHET TIL LEIE

2 soverom/1 bad sokkelleilighet
til leie i Tossalet. Alt nytt i 2006.
God standard. Norsk TV. EUR
500 + strøm. Langtidsleie fore-
trekkes. Ledig fra 1.7.2008.
Kontakt Roy på 610 533 553.

LA CALA FINESTRAT

Korttidsleie : Stor leilighet med
2 soverom, flott utsikt, 300
meter fra stranden. Fullt
møblert, stort bassengområde,
tennis, fotballbane, parkering i
garasje. Telefon: +4794211487

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

�

BIL & MC�

� JOBB / TJENESTER

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Nord

Marina Baixa

RUBRIKK PÅ WEB
OG PAPIRWWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

SPANIAPOSTEN

For å annonsere gratis på denne siden, register
din annonse på websiden:
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon!
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HUS TILLEIE PÅ VILLAMARTIN

Hus til leie for vinteren
2008/2009 litt syd for Torre-
vieja. 3 soverom 2 bad store ter-
rasser, rett ved butikker og
restauranter. Tre golfbaner i omr.
Gasspeis og ellers veldig godt
utstyrt. Leies ut til ordens-
mensker uten dyr. For mer info.
telf 004792465500

TIL LEIE: ZENIAMAR

Stor leilighet med 2 sov og bad.
Stor flislagt have, sol hele
dagen. 3 km. syd for Torrevieja
på Zeniamar.
Ring mob. 0034 616226743

UNIK LÄGENHET PÂ NÓRTICO16
Nórtico byggnader är utöver det
vanliga. Belägen pâ femte plan
utan grannar. Mycket ljust lä-
genhet (Mâste ses) Tvâ rymliga
sovrum, ett rymligt badrum, sep-
arat kök, tvâ terrasser varav den
ena med söderläge. Vardags-ma-
trum med fantastiskt utsikt.
Belägen nära till allt. Calle
Matilde Peñaranda Nr 41. För-
râd i källaren och rätt till p-plats
inom inhägnat omrâde. Köptes
âr 2004 pâ 157.000 euro PRIS:
150.000 EURO 
Telefon: +34666814185 

HORIZONTE (PLAYA FLAMENCA)
Atico, hjørneleilighet, 64 kvm +
privat solarium selges i Hori-
zonte, Playa Flamenca (Orihuela
Costa). Sjøutsikt. Sol hele
dagen. To soverom, bad, stue,
åpent kjøkken. Innglasset
balkong med utsikt til park. Air-
codition med varme. Sikkerhets-

gitter.Kort vei til alle fasiliteter
og strand. Selges umøblert, men
med alle hvitevarer. Pris Euro
149.000,- (kan diskuteres)
Telefon: +34 670638434 

GUARDAMAR

Lekker beliggenhet, utsikt, tak-
terasse, vestvendt, 50 meter til
felles svømmebaseng, to
soverom, vaskemaskin, to bad
(dusj/badekar), airconditon,
norske og skandinaviske tv-
kanaler...Takterasse 45m2, vin-
terhage 15m2, parkering på egen
tomt. Område har Costa Blancas
fineste kyst. Ukesleie eller
langtidsleie. For mer infor-
masjon kontakt meg på telefon
916 911 00 eller på mail
aksel.grimsgaard@forlagsen-
tralen.no Telefon: 91691100 

CABO ROIG, PLAYA GOLF

Helt ny kjedet enebolig med flott
beliggenhet, syd-vest-vendt,
hav-utsikt, m/stor stue, spises-
tue, am.kjøkken, 2 soverom, 2
bad, terrasser, hage m/parkering,
fellesbasseng. Gangavstand til
kjøpesentere. PRIS € 143.000,-.
TEL.+ 34 637 953 249

ALDEA DEL MAR - ATALAYAS LL

Nydelig leilighet selges i ek-
sklusivt anlegg i Torrevieja.3
soverom 2 bad, stor terrasse med
havutsikt.150m fra stranden.Høy
kvalitet, delvis møblert og inkl

alle hvitevarer.3 felles
basseng,lekeplass,vakt hele
d ø g n e t , r u l l e s t o l v e n n l i g .
219.000€.Må sees! 678571210

ETT SOVRUMS LÄGENHET

100 meter frân stranden, Playa
de Los Locos. Andra plan utan
hiss. Ett sovrum, ett badrum,
amerikanskt kök. Terrass pâ 15
kvm. PRIS: 80.000 euro
Telefon: +34691952170 

TVÂ SOVRUMS TAKLÄGENHET

100 meter frân Playa de Los
Locos Plan 4. Tvâ sovrum,
amerikanskt kök, vardags-ma-
trum, ett badrum, PRIS: 115.000
euro Telefon: +34691952170 

SOLRIK, SYDVENDT LEILIGHET.
Leilighet paa bakkeplan med to
soverom og 5 sengeplasser. Stor
terrasse og fin pool og kun 1 km
til stranda. Godt utstyrt med bl a
oppvaskmaskin, ac, flatskjerm
med 24 kanaler, derav
norske/nordiske. Ledig juni og
august samt jul/nytt aar 2008.
Telefon: 004791699245

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske

kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

RADHUS I ALTOS DE LA BAHÍA

Beläget pâ Avenida La Mancha.
Tvâ plan med takterras. Ett extra
rum i takterrasen. Tvâ sovrum,
tvâ badrum, vardags-matrum
med öppenspis. Amerikanskt
kök, patio, garage, förrâd. Full-
ständigt möblerat. Inverter
(värme och kyla) SE PRISET:
ENDAST 175.000 euro
Telefon: +34691952170

BUNG. I LAGO JARDIN 2
Fin bung. i gronskande o val-
skott urb. strax soder om Torre-
vieja, nara det nya sjukhuset.
Hornlage, solig, vatter mot en
park, ovre vaning. 1 sovrum,
badrum, oppet kok. ac. mycket
bra skick. pris endast 68.000 ˆ
ring for visn. Tlf: 655 62 41 39 

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

SYD FOR TORREVIEJA,ZENIAMAR

Koselig møbl leilighet 86 kvm
til leie i sommer. 2 dbl sov, ve-
randa + priv takterr m/grill, alle
faciliteter, pool, AC, nær strand,
shops, bar, rest, 3 golfb, 25 km
til Murcia flypl, for voksne Tel.
+ 47 91574001

LOKALE KJØPES

Lokale for næringsvirksomhet
ønskes kjøpt (ikke traspaso!!) i
Torrevieja/Rojales/Quesada eller
omhegn.  50-150m2 Ta kontakt
på mail: kim@spania.no

Restaurant El Jardin ligger midt i det "norske" Jardin Foya Blanca i det
etablerte eneboligområdet Foya Blanca på Costa Blanca-kysten.

Driftsansvarlig Restaurant El Jardin

Vi søker erfaren drifter til restauranten i Jardin Foya Blanca.

Henvendelser på e-mail til: resepsjonen@jardinfoyablanca.com

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja

Stilling ledig
Spaniaposten utvider og søker derfor flere medarbeidere. Vi
holder til i moderne kontorer i Altea og arbeider over hele
Costa Blanca.

Readaksjonssekretær
Vi søker en person som har bodd på kysten en stund. Behersker

spansk muntil og skriftlig. Gjerne med noe erfaring fra økonomi

og administrasjon. Stillingen består av både praktisk og 

administrativt arbeide inklusive kundeservice.

Grafiker / Layoutansvarlig
Vi søker en erfaren grafiker, for å jobbe med produksjon av våre

publikasjoner på deltid eller heltid. Søker må ha 

erfaring med billedbehandling og programmer som 

Quark Express og/eller Adobe Indesign. 

Kundeansvarlig
Vi ønsker en lokalkjent, utadvent person, for å arbeide med

gamle og nye kunder på Costa Blanca. Søker bør snakke spansk,

lokalkjent og trives med å arbeide selvstendig.

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra database relaterte webpros-

jekter. For utvikling og videreutvikling av eksisterende og ny

webløsninger.  Vår teknologiplattform er basert på “open

source” løsninger. Mulig å jobbe som 

freelancer eller i fast stilling.

Kontakt daglig leder på epost 

red@spaniaposten.no eller pr telefon for informasjon om

stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Spaniaposten SL
Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)
03590 Altea (Alicante)

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.no



LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I GOD TID

S E  V Å R  W E B  S I D E  F O R  V Å R E :

USLÅELIGE PRISER!
GJELDER ALLE BILER, ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL


