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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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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!

Fiesta del Castell de l'Olla, Altea 2008
Foto: Spaniaposten
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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!

E
n ny tragedie utspant seg
i farvannet mellom det
afrikanske kontinentet og

Spania den 8. juli. En båt med 36
sentralafrikanske immigranter
gikk rund i kraftig uvær 60
sjømil utenfor Motril. Det antas
at 16 av immigrantene druknet.

En spansk fiskebåt varslet kyst-
vakten om immigrantene. Det
var opp i 40 knops vind og 4
meter høye bølger da tragedien
inntraff. Båten skal ha gått rundt
omtrent i det kystvakten ankom.
20 personer ble reddet, mens det
fryktes at de øvrige 16 omkom i
forliset.

16  druknet på
vei til Spania

Madrid

T
il sammen 85 personer er
arrestert i en ny aksjon
mot tv-pirater i Spania.

De pågrepne mistenkes for å ha
forsynt flere hundre abon-
nementer med ulovlig betal tv.

Politiet slo til i 17 provinser
samtidig. Blant de pågrepne
finnes tv- teknikere, hotelleiere,
lokal-tv administratorer og
borettslagsledere, opplyser en
talsmann for Policia Nacional.

Tv-pirater
arrestert

Madrid

D
en profilerte ETA-aktivis-
ten ble opprinnelig dømt
til 3.000 år, men ifølge

spansk lov kan ikke en person sitte
fengslet i mer enn 20 år. Et av at-
tentatene de Juana ble dømt for, en
bilbombe i Madrid i 1986 hvor 12
personer omkom, er fremdeles
ETAs mest omfattende når det
gjelder tap av menneskeliv.

José Ignacio de Juana Chaos ble
tatt i mot at kona, Irati Aranzabal,
og sine to advokater da han forlot
Aranjuez-fengselet i Madrid
lørdag den 2. August. Han har aldri
uttrykt at han angrer angrepene,
snarere har han hilst nye ETA-ak-
sjoner velkommen.

Gjennom perioder i 2006 og 2007
sultestreiket de Juana mot at han
ble idømt tilleggsstraff for noen ar-
tikler han skrev for separatistavisen
Gara. Kun få dager før løslatelsen
sultestreiket han igjen da myn-
dighetene gjorde det klart at de skal
granske privatøkonomien hans. 

Under rettssaken i 1987 ble de
Juana dømt til å betale erstatning
på nærmere 8 millioner euro til de
etterlatte etter hans aksjoner. På-
talemyndigheten skal nå vurdere
hvorvidt han er i stand til å tilbake-
betale dette erstatningskravet. 

STERKE REAKSJONER

Den 2. August 1968 utførte ETA
det som regnes som deres første
virkelige terroraksjon, drapet på
politisjefen i San Sebastian. Siden
den gang har ETAs voldelige løs-
rivelseskampanje krevd over 800
menneskeliv. Rene tilfeldigheter
førte til at de Juana ble løslatt på
40-årsdagen for organisasjonens
første aksjon.

Løslatelsen har ført til sterke reak-
sjoner og mediestorm i Spania. Or-
ganisasjonen for terrorofre
arrangerte demonstrasjoner flere

steder i Spania. Og statsminister
Jose Luis Rodriguez Zapatero ut-
trykte forrakt for det eldende ETA-
medlemmet.

- For alle innbyggere i Spania,
statsministeren inkludert,
fremkaller denne mannen følelser
av forrakt. Men vi er nødt til å
følge loven, sa Zapatero i en kort
appell. 

Det er ventet at de Juana vil bosette
seg i San Sebastian. Noe som har
forsterket protestene mot løsla-
telsen. Svært mange familier som
har vært rammet av ETAs terror,
bor i nettopp San Sebastian. Både
PSOE og PP har etterlyst lovre-
former slik at ETAs ofre skal
slippe å bo i nærheten av
straffedømte terrorister. 

EUROPAS ENESTE

Etter at britiske myndigheter in-
ngikk en tilsynelatende vellykket
fredsavtale med IRA i Nord-Irland
i 2005, er ETA den eneste sepa-
ratistorganisasjonen som regnes
som terrororganisasjon i Europa.
Siden den siste våpenhvilen ble
brutt i 2007, har ETA fremstått
som mer aktive enn på lenge.
Zapateroregjeringen har måtte tåle
kraftig kritikk etter at de i begyn-
nelsen av sin regjeringsperiode
forsøkte å forhandle med ETA, og
har nå innført en langt tøffere linje.
Både før og etter valgseieren i
mars, lovte Zapatero velgerne at
det ikke blir flere forhandlings-
forsøk. Samtidig innrømmet han at
samtalene med terrororganisasjo-
nen har vært resultatløse.

Sent på høsten 2007 og på nyåret
2008 utførte ETA en rekke mindre
terroraksjoner. Regjeringens nye
og tøffere linje begynte imidlertid
umiddelbart å bære frukter, og en
rekke sentrale ETA-medlemmer
ble fortløpende arrestert. 

Det toppet seg med arrestasjonene
av de fire terroristene som utførte
bombeattentatet på Barajas-fly-
plassen lille nyttårsaften 2006,
hvor to personer omkom. Flere ter-
roreksperter har uttalt at alle ar-
restasjonene har svekket
organisasjonen betraktelig.  

ETA drapsmann løslatt
ETA-medlem José Ignacio de Juana Chaos, ble i begynnelsen av august løslatt etter å
ha sonet 20 år for drap på 25 mennesker fordelt på 11 terrorangrep. Løslatelsen, som
skjedde på dagen 40 år etter ETAs første angrep, og har ført til sterke reaksjoner.

SULTESTREIK: I 2007 sul-
testreiket ETA terroristen i protest
imot at man den gang forhindret hans
prøveløslatelse.

DØMT TIL 3000 ÅR:  ETA-aktivis-
ten ble opprinnelig dømt til 3.000 år,
men ifølge spansk lov kan ikke en per-
son sitte fengslet i mer enn 20 år.

LIKER DET I KKE: - For alle
innbyggere i Spania, statsministeren
inkludert, fremkaller denne mannen
følelser av forrakt. Men vi er nødt til å
følge loven, sa Zapatero i en kort appell. 

Arkivfoto



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

Ritz
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Madrid

M
aria Remedios Garcia Al-
bert ble pågrepet i San
Lorenzo de El Escorial

nord for Madrid. Representanter for
det spanske innenriksdepartementet
mener at 57-åringen har samlet inn
og formidlet penger til FARC. 

I tillegg anklages Garcia Albert for
å ha drevet utbredt propagandavirk-
somhet for den colombianske geril-
jagruppen, og for å ha pleiet nær
kontakt med flere av geriljaens
øverste ledere i Colombia.

Det var etter at geriljaleder Raul
Reyes ble drept av den colom-
bianske regjeringshæren i mars, at
etterforskerne kom på sporet av den
spanske kvinnen. Blant annet skal
hennes navn ha blitt funnet på en
bærbar PC som hadde tilhørt Reyes.

Spansk politi opplyser at de sitter på
informasjon om at Garcia Albert
besøkte Colombia i fjor, og at hun

da hadde møter med FARC-
ledelsen i geriljaens hemmelige
leirer. Da hun ble pågrepet i Spania
var hun i besittelse av penger som
angivelig skulle sendes til andre
FARC-representanter rundt om i
Europa.

Colombias øverste politisjef, gen-
eral Oscar Naranjo, betegner på-
gripelsen av den spanske kvinnen
som et viktig gjennombrudd.
Naranjo hevder at dette er den første
av flere pågripelser som vil finne
sted i Europa, og han opplyser at
Reyes' PC inneholder flere navn.
Det skal dreie seg om både colom-
bianere bosatt i utlandet og eu-
ropeere.

Spanske myndigheter mener at
Maria Remedios Garcia Albert har
utnyttet sin stilling i Solidaritetsor-
ganisasjonen for, Asia, Afrika og
Latin-Amerika, til å hjelpe Raul
Reyes og andre FARC-ledere. Hun
skal også ha hatt nær kontakt med
FARC-representanter i blant annet
Sveits og Sverige.

Under arrestasjonen av Garcia Al-
bert beslagla Guardia Civil flere
dokumenter og hennes private PC.
Denne skal, ifølge det spanske in-
nenriksdepartementet, inneholde
store mengder informasjon om
hvordan FARC fungerer og oper-
erer.              

Spansk FARC-leder pågrepet

Du trenger ikke være rik for å gå på Ritz

Guardia Civil har pågrepet en spansk kvinne som anklages for å være en europeisk
lederskikkelse i den colombianske geriljaen FARC – Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia, som er Latin Amerikas eldste og største geriljagruppe. 

Madrid

S
pansk politi har blitt ram-
met av en ny korrupsjon-
sskandale, denne gangen i

Madrid kommunen El Molar.
Tidligere sjef for Policia local og
to betjenter fra Guardia Civil er
foreløpig arrestert i saken. De
står nå anklaget for blant annet
narkotikalovbrudd og grovt tjen-
estebrudd.

Til tross for at den nye skandalen
tilsynelatende er langt mindre
enn den som tidligere i år ble
avdekket i Madrid kommunen
Coslada. Er det mye som tyder
på at spansk politi vil få en ny
alvorlig ”ripe i lakken”.

Ny politiskandale

� 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

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

Velkommen til konfirmanttid
I Sjømannskirken i Torrevieja!

Sjømannskirken i Torrevieja inviterer til konfirmasjonsundervisning for ungdommer fra

9.klasse.  Undervisningen vil foregå i Sjømanns-kirken. Selve konfirmasjonsdagen finner

sted palmesøndag, 5.april 2009.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med enten sjømannsprest Lars 
Skagestad tlf. 699 437 358 eller kateket Ingeborg Skagestad, tlf: 679 773 784.

Madrid

Ingen avstemming om selv-
stendighet for Baskerland

OVER:  Melkebonde Elvia Cortes ble
drept med en fjernstyrt bombe rundt
halsen hennes etter at hun nektet å
betale 7500 dollar til FARC i år 2000.
UNDER:  Terrororganisasjonen har
også tatt livet av mange barn. Denne
gutten skal ha blitt drept av politiske
grunner i 2002.

KORRUPT: Politiet i El Molar
(Madrid) står nå anklaget for blant
annet narkotika-lovbrudd og grove
tjenestebrudd.

D
en spanske grunnlovsdom-
stolen har foreløpig avist
den planlagte folkeavstem-

mingen i Baskerland, etter høylytte
klager fra både PSOE og PP.
Dermed blir Baskernes prosess for å
stemme over egen selvstendighet
satt tilbake med minst fem måneder.

Presidenten i Baskerland, Juan Jose
Ibarretxe – PNV, fikk det baskiske
regionalparlamentets støtte til å
holde folkeavstemming i oktober i
fjor. Men avgjørelsen har hele tiden

vakt sterke reaksjoner i Madrid.

Ibarretxe sier at konflikten i Basker-
land kan løses med større grad av
selvstyre og forhandlinger. Men de
sentrale politikerne i Madrid sier
dette bare er et forsøk på å samle
støtte foran det kommende baskiske
regionalvalget.

- Juan Jose Ibarretxe vet godt at
denne folkeavstemmingen aldri vil
bli noe av, sier en talsmann for det
spanske parlamentet.
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Madrid

Dårlig resultat for børsen

M
adridbørsens index
Ibex-35 falt med 20,6
% gjennom årets første

seks måneder, fra 15.182,30
poeng ved årsskiftet til
12.046,20 ved utgangen av juni.
Det tilsvarer 2,6 prosentenheter
mer en bunnåret 2002, og er
børsens dårligste halvår
noensinne.

Skylden får den generelle
økonomiske stagnasjonen, sti-

gende oljepriser og fallende lik-
viditet. Kun fire selskaper styr-
ket sine aksjeverdier i første
halvår. Det var Grifols, Tecnicas
Reunidas, Mapfre og Repsol
YPF. 

Årets andre halvår begynte ikke
stort bedre enn det forrige. Den
1. juli raste Madridbørsen med
2,29 %, til 11.700 poeng.

S
pania har inngått en avtale
om kjøp av subsidiert olje
fra Venezuela. President

Hugo Chavez sier at Spania skal
få kjøpe 10.000 fat olje per dag
til 100 dollar fatet. Oljeprisene
har tidligere i år ligget på 150
dollar fatet, og blir nå omsatt for
rundt 125 dollar fatet.  

Avtalen innebærer også at det
spanske oljeselskapet Repsol får

trappe opp sin virksomhet på
Orinoco-feltet. Hvor man antas
at det finnes oljereserver
tilsvarende 235 millioner fat.

Chavez sier at inntektene fra av-
talen med Spania, som er verdt
over 2 milliarder kroner, skal
brukes til import av medisinsk
utstyr og vindkraftteknologi. 

Får billig olje fra Venezuela

RØDE TALL: Børser over store deler av verden har falt stygt i sommer.
Børsen i Madrid har falt med over 20% gjennom årets første seks måneder.

VINDENERGI: Chavez vil bruke
mye av inntektene til kjø av vindkraft-
teknologi fra Spania.

Arbeidsledighet
på vei oppoverEiendomsgigant konkurs

A
rbeidsledigheten i Spania
fortsatte å stige i årets
andre kvartal. Ifølge nye

tall fra nasjonalt institutt for sta-
tistikk, INE, er nå 2.381.500 per-
soner registrert arbeidsledige. Det
er 207.400 flere enn i årets første
kvartal, og tilsvarer 10,44 % av
den arbeidsdyktige befolkningen. 
Ledigheten har ikke vært høyere
siden fjerde kvartal 2004. 10,44 %
er et stykke over regjeringens siste
prognoser, som var på 9,8 % for
inneværende år, og 10 % for 2009.  

E
t av Spanias største eien-
domsselskap, Martinsa-
Fadesa, er slått konkurs.

Gjelden er oversteget 5,2 mil-
liarder euro, og selskapet har fått
avslag på nye lån for å forsøke å
komme seg ut av den
økonomiske krisen. Det er ven-
tet at konkursen blir den mest
omfattende i Spania noensinne.  

Over 12.500 familier, som har
betalt forskudd på boliger som
skulle oppføres, rammes av Mar-
tinsa-Fadesas konkurs. Deres

innskudd er dekket av
bankgarantier som krevet av
spansk lov men det kan ta noe tid
før det blir klarhet i hvilke
boliger som til slutt blir fer-
digstillt og det kan ta noe tid før
eventuellt innskudd blir tilbake-
betalt.

Halvparten av disse familiene er
spanske eller portugisiske, mens
resten kommer fra Frankrike,
Marokko og diverse land i Øst-
Europa, melder en talsmann for
selskapet.
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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

JARDIN DE ALFAZ (Alfaz del Pi)
Ref. 874, Alfaz, 203/947m2, enebolig med flott

hage, 4 sov, 2 bad, stue med peis, sentral-
varme, AC, basseng, BBQ, sauna, garage,

verksted/arbeidsrom € 465.000

ROMSLIG VILLA MED FLOTT UTSIKT
Ref. 636, Cautivador, 180/1008m2, 3+1+1 sov,
2+1 bad, 50 m2 stue, komplett møblert, pent

basseng område med boblebad, seperat
hybel, garage  €  530.000 € 

92m2 TERRASSE I ALBIR
Ref. 725, Albir, 100 m2 moderne leilighet + ter-
rasse med jacuzzi, 3 sov, 2 bad, gulv varme, 
aircondition, solrik terrasse,  dobbel lukket

garage, basseng.   €  339.000

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, La Nucia
200m2 boflate, 1000m2 tomt,

5 sov, 2 bad, 2 stuer, spises-

tue, 2 kjøkken, sentralfyrt, stor

terrasse m. panoramautsikt,

basseng. Mulighet for seperat

leil. Selges lekkert møblert.

Prisant: 380.000€

Herskapsbolig i Alfaz del Pi
2000m2 tomt, 360m2 boareal, 6 sov,

6 bad, 3 kjøkken, 2 stuer, flere ter-

rasser samt takterrasse, garage &

basseng. Gjesteleilighet i hovedhus

samt seperat “gjestehus” på 106m2.

Tropisk hage m. over 20 frukttrær &

palmer. Prisant: 580.000€

Enebolig i Torrevieja (Los Altos)
227m2 tomt, 129m2 boareal, 2
sov m. terrasser, 2 bad, ett m.
jacuzzi, stue/spisestue ca. 43m2,
lukket, kjøkken og vaskerom. Norsk TV, Sentral-
varme 3xAC, garage. Felles basseng, selges fullt
møblert og utstyrt. Lukket urb.   
Prisant: 265.000€ 

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

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

Albir V168
Utmerket beliggenhet. 
2 sov, 2 bad, stor terrasse,
basseng, klima, sydvendt.

Pris: 239.000€

Albir V68
I et av Albirs beste bygg.
2 sov, 2 bad, felles 
basseng m.m.

Pris: 240.000€

Albir V754
Studio, med garage, felles
svømmebasseng i Albir.

Kun: 95.000€

Albir V205
Leilighet med høy standard
107m2, 3sov, 2bad, felles
basseng.

Pris: 250.000€

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 

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 16

God sommer!God sommer!Mere info på vår webside!

F
inansminister Pedro
Solbes sto lenge fast på at
den spanske veksten ville

ligge på drøyt 3 % i 2008, og det
er ikke mange månedene siden
at han for første gang innrømmet
offentlig at den kunne falle til
2,2 %.

I et intervju med El Pais erklærte
Solbes at Spania kan gå mot et
budsjettunderskudd for første
gang siden Zapatero inntok
statsministerposten i 2004.

- Dersom den økonomiske vek-
sten blir lavere enn 2,3 %, vil vi
få underskudd på årets statsbud-
sjett. Men det er ikke noe som
bekymrer meg, sa finansminis-
teren.

Budsjettunderskuddet vil
eventuelt komme som en kon-
sekvens av høyere arbeid-
sledighet. Arbeidernes
innbetaling til “Seguridad so-
cial” blir mindre med færre i ar-
beide, samtidig som flere hever
trygd som arbeidsledige.

Spania hadde en økonomisk
vekst på 3,8 % i fjor. De fleste
prognoser tilsier at den vil havne
på rundt 2 % i år. Til sammen-

likning er prognosen for vekst i
norsk økonimi enda lavere på
1.8% for 2008.

Mulig budsjettunderskudd

E
n daglig leder ved en
eiendomsmegler i
Benidorm er arrestert

mistenkt for tyveri av 73.000
euro. Ifølge politiet begynte det
hele ved at et ektepar solgte en
leilighet til eiendomsmegleren,
som insisterte på å betale i cash.

På vei hjem etter handelen stop-
pet ekteparet for å spise lunsj på
en bar i Castellonprovinsen. Da

de var ferdige oppdaget de at
noen har punktert det ene dekket
på bilen deres. Mannen ga seg i
vei til fots for å finne nærmeste
verksted. Da han er ute av syne,
blir kona brutalt overfalt av to
menn, som stjeler bagen med
pengene. 

Ekteparet går så tilbake til baren
for å ringe politiet, da en ansatt
sier at han har sett hele opptrin-

net, også skiltnummeret på bilen
til overfallsmennene. Sporene
fører tilbake til eien-
domsmegleren i Benidorm, som
tilfeldigvis hadde stengt to dager
før eiendomstransaksjonen og
overfallet fant sted. Begge over-
fallsmennene og eien-
domsmegleren sitter nå bak lås
og slå.      

Eiendomsmegler fengslet etter å ha ranet kunden
Benidorm

INGEN KRISE: Spanias finansminister Pedro Solbes nekter å kalle dagen
situasjon en “krise” så lenge økonomien under ett vokser. 
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P
olicia Nacional har ar-
restert en britisk stats-
borger som i over to år har

vært ettersøkt for dobbeltdrap i
hjemlandet. Arrestasjonen ble
foretatt på en bar i Alfaz del Pi.
Den 40 år gamle briten skal ha
skutt to unge menn på en pub i
det nordlige Manchester i 2006.

Ifølge britisk politi ble drapene
utført som en ren henrettelse i
det som betegnes som et gjen-
goppgjør. Etter drapene skal den
ettersøkte briten angivelig ha
gått for å se en fotballkamp. I

mars 2006 flyktet han til ut-
landet.

Siden den gang har engelskman-
nen, som regnes for å være svært
farlig, vært internasjonalt etter-
søkt. Spansk politi sier de er
sikre på at de har tatt rett mann.
To andre menn som linkes til den
samme forbrytelsen har tidligere
blitt arrestert i Alfaz del Pi,
begge er dømt til livsvarig
fengsel. 

Arrestert i Alfaz etter to drap
Alfaz del Pi

G
uardia Civil har arrestert
to menn og en kvinne
som mistenkes for å

være medlemmer av et
narkotikanettverk i Altea. Ar-
restasjonene ble foretatt som et
ledd i en operasjon med kode-
navn “Antik”. 

En talsmann for politiet sier at
gjengen har virket i Alteaom-
rådet i over to år. Etterforsknin-

gen kom i gang etter at politiet
fant seks kilo marihuana, ett kilo
kokain, 4.000 euro i kontanter,
en rekke mobiltelefoner og flere
vekter til å veie narkotika med,
på en eiendom i utkanten av
Altea.   

De tre arresterte er alle spanske
statsborgere. Eldste mann skal
være 77 år. 

Narkotikabande arrestert
Altea

E
n ti år gammel gutt døde
av skadene han pådro seg
etter at han ble kjørt ned

av en vannscooter ved havnen i
Benidorm søndag den 10. au-
gust. Omstendighetene rundt
ulykken er fortsatt uklare. Poli-
tiet har satt i gang full etter-
forskning. 

En av teoriene de arbeider ut ifra
er at den kvinnelige sjåførens tre
år gammel datter feilaktig kan ha
trykket på gassen. Tekniske spe-
sialister saumfarer også
scooteren for å se om det kan
skyldes en teknisk feil. Både
sjåføren og hennes ektemann,
som eier vannscooteren, har
avgitt forklaring. Styret i Club
Nautico, hvor scooterens eier er
medlem, skal samles i umiddel-
bar fremtid for å gjennomgå
sikkerhetsrutinene.

Drept av
vannscooter

Benidorm

C
ristobal Catalan, sønn av
Benidorms tidligere ordfører
Manuel Catalan Chana,

døde plutselig søndag den 13. juli på
Hospital de Levante. 

Catalan ble innlagt på sykehuset
lørdag den 12. juli med sterke
smerter i mageregionen. Natt til
søndag skal ha passert uten videre
komplikasjoner, men på mor-
genkvisten skal hans tilstand ha
forverret seg radikalt. Etter en op-
erasjon oppdaget legene en Intestinal
Thrombosis. Og Catalan døde
senere samme dag. 

Den pasjonerte golfspilleren var di-
rektør for golfklubben ved Hotell
Real de Faula. Og var en kjent
skikkelse i den spanske feriebyen. 

Eks ordførerens
sønn døde

Benidorm

U
nder de siste utgravnin-
gene ved det nye arkeol-
ogiske funnstedet i Albir

i Alfaz del Pi, deltok en gruppe
på 20 unge studenter. Opplegget
var organisert av det valen-
cianske instituttet for ungdom,
Instituto Valenciano de la Juven-
tud. 

Ideen er at studenter som er in-

teressert i arkeologi skal kunne
få delta i et virkelig arkeologisk
prosjekt. I dette tilfelle ut-
gravningene av den gamle
romerske villaen i Albir. 

De 20 studentene, som alle er
mellom 18 og 26 år, tilbrakte 15
dager ved utgravningsstedet, og
var delaktige i de fleste ledd i ut-
gravningsprosessen.

”Unge arkeologer”
Alfaz del Pi

P
SOE og Comunidad de
Ciudadanos Europeos,
CCE, har omsider fått

gjennomslag for 2008 budsjettet.
Det skjedde etter en avstemning
hvor PP avslo og Aidda stemte
blankt. 

Årets budsjett omfatter inntekter
på 21.7 millioner euro, og ut-
gifter på 19,23 millioner euro.
Ifølge PSOE representant Anto-
nio Such, er store deler av ut-
giftene øremerket nedbetaling av
gammel gjeld, som inkluderer
ubetalte regninger datert helt
tilbake til 2003. Han legger til at
årets budsjett er første skritt på
veien til å nedbetale den over 2

millioner euro store gjelden til
Alfas del Pi kommune.

Opposisjonen (PP og AIDDA)
kritiserer budsjettet og sier et det
utilstrekkelig for å imøtekomme
kommunens behov. Det har
særlig vært påpekt at det har blitt
kuttet alt for mye på helse- og
sosialbudsjettet.

MÅ BETALE KONTANT

Rådhuset i Alfaz del Pi nektes nå
kreditt av mange bedrifter i om-
rådet som også beskylder råd-
huset for å opptre med en enorm
arroganse overfor de man
skylder penger.

Budsjettet vedtatt
Alfaz del Pi

Albir:

Avda. del Albir 68
Tlf: 686 038 181 / 966 864 648

Torrevieja:

Avda. Alfed Nobel 121
Tlf: 699 364 029/965 712 413

LEGEKONTORET

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

LE

GE
MEDICO

A
LBIR TORREVIE

JA

DÅRLIGE BETALERE: Etter flere år med Partido Popular  har Alfaz del Pi
pådratt seg stor kommunal gjeld. Det sittende bystyret, nå ledet av PSOE, forsøker
å bli kvitt gjelden men beskyldes samtidig av kreditorer for å opptre arrogant og
amatørmessig.



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.
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www.haganor-spania.no

post@haganor-spania.no Tlf. +34 96 686 41 91  

Granada
- opplev Andalucias perle!

19. - 20. sept. 2008
Granada - den historiske byen ved foten av Sierra
Nevada. En forheksende by, fra sine trange smug i de
gamle bydelene, til parkene og fantastiske Alhambra!

Pris 230 Euro,- pr pers.

Barcelona
- en av Europas mest populære byer! 

3. - 5. oktober 2008 
Barcelona kan ikke beskrives - den sofistikerte,
elegante og romantiske byen må bare oppleves!

Pris 390 Euro,- pr pers.

Madrid 
- den spanske hovedstad!

24. - 26. okt. 2008 
Spanias vakre hovedstad, med sin kunst, kultur,
museer og monumentale bygninger! Vi besøker 
også middelalerske Segovia. 

Pris 320 Euro,- pr pers.

Forbeh. om pris- og progr.endringer

Prisen inkl.: busstransport, 4 stjerners hotell i sentrum, halvpensjon. 
Norsk guide. Inngang til severdigheter kommer i tillegg.

Ta kontakt for næmere informasjon og/eller bestilling

G
uardia Civil har arrestert
Benitachells ordfører
Juan Cardona, og hans

viseordfører, østerrikske
Hanelore Rheindorf. De to er
mistenkt for å ha forsøkt å få en
lokal innbygger til å betale
50.000 euro for få omregulert et
landområde. 

Politiet sier at også en tredje per-
son er arrestert. Det dreier seg
trolig om en tysk advokat. Etter-
forskningen kulminerte etter at
den lokale innbyggeren overlev-
erte en bankremisse på 50.000
euro til den ikke navngitte tyske
advokaten. 

Ifølge politiet skal ordfører Juan

Cardona, som for øyeblikket
også besitter stillingen som by-
planlegger, ha innrømmet å ha
deltatt i komplottet. Han sier han
skulle bruke pengene på sitt poli-
tiske parti Partido Independiente
Democratico de Benitachell,
PIDEB.

En talsmann for Guardia Civil
sier at de foreløpig etterforsker
saken som et enkelttilfelle, men
at de ikke utelukker at det kan
foreligge flere korrupsjonstil-
feller i Benitachell. 

Opposisjonspartiene i kom-
munen sier de har mottatt ny-
heten med et sjokk. Men at de
ikke vil dømme noen før flere

fakta i saken ligger på bordet.

Benitachells ordfører og vise-
ordfører har fått den tvilsomme
æren og bli de to første of-
fentlige personene på Costa
Blanca som har blitt arrestert for
byggekorrupsjon av Guardia
Civils nye antikorrupsjonsenhet.

En talsmann for korrupsjonsen-
heten, som tidligere har
avdekket flere omfattende kor-
rupsjonsskandaler på Costa del
Sol og Balearene, sier for øvrig
at flere saker er under etter-
forskning både på Costa Blanca
og andre steder hvor det har vært
stor byggeaktivitet i Spania de
siste årene. 

Ordføreren arrestert
Benitachell

TOK 50.000 EURO I LOMMA: Guardia
Civil har arrestert Benitachells ordfører Juan
Cardona (bildet), og hans viseordfører, øster-
rikske Hanelore Rheindorf. De to er mistenkt for
å ha forsøkt å få en lokal innbygger til å betale
50.000 euro for få omregulert et landområde. 
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F
ra sitt kontor i calle
Guadalajara i Torrevieja
selger Lars Fryksäter for-

sikring til skandinaver bosatt på
Costa Blanca. Men Lars har ikke
alltid vært i forsikringsbransjen.
De første 25 årene av sin arbeid-
skarriere drev han med noe
ganske annet.

- Det var langtransport som var
mitt opprinnelige yrke. Jeg beg-
ynte i 1979 med ruter til Tysk-
land og det daværende
Øst-Europa. Så i 1980 ble det
Spania. Den første turen gikk
med stykkgods til La Coruña.
Etter lossing der, var det videre
til Barcelona for å laste, og så
hjem til Sverige igjen. Turen tok
13 dager. Ikke så verst tatt i be-
traktning at det ikke fantes mo-
torveier i Spania den gangen,
erindrer Lars Fryksäter.

ANNERLEDESLANDET

Spania var annerledes enn de
andre Vesteuropeiske landene på
begynnelsen av 80-tallet. Kjøre-

og hviletider var som fremme-
dord å regne. Med maks uflaks
kunne man kanskje få 1.000 pe-
setas i bot, politiet brød seg stort
sett ikke. Men alt var ikke like
problemfritt.

- Jeg husker en gang jeg var på
vei fra Irun til Madrid. Plutselig
ble jeg stanset av politiet midt i
en ganske bratt bakke. Det var
kommet fire centimeter med snø,
og jeg fikk beskjed om at det var
uforsvarlig å kjøre videre. Alle
trailerne som kom bak meg ble
også stanset, vi la beslag på en
ganske lang veistrekke, forteller
Lars.

Det fantes ingen avkjøringsmu-
ligheter på den smale fjellover-
gangen, så det var bare å vente
på at politiet skulle gi klarsignal
til at trailerne kunne kjøre
videre. Det lot imidlertid vente
på seg, og ved åttetiden på
kvelden fant Lars og kollegene
ut at det bare var å gå og legge
seg.

- Vi sto jo der midt i veien, det
var ikke stort å ta seg til. Men
halv ett på natta ble vi plutselig
vekt av politimennene som
hadde stanset oss. Da var det
kommet minst to centimeter til
med snø. Likevel fikk vi beskjed
om at vi kunne kjøre videre, vi
sto nemlig i veien og sperret
trafikken. Vi fikk altså ikke kjøre
i dagslys med fire centimeter
snø, men i nattemørket, med
seks centimeter, var det helt grei.
Ikke så lett å se logikken der?     

TIL TORREVIEJA

Lars likte å kjøre på Spania. Han
fortsatte med stykkgodsruta en
stund, helt til han i 1987 skiftet
firma og begynte å kjøre flytte-
lass isteden. Det var denne
jobben som brakte han til Torre-
vieja for aller første gang.

- Min nye arbeidsgiver hadde
spesialisert seg på å kjøre flytte-
lass mellom Spania og Sverige.
Retter sagt mellom Fuengirola,
Torrevieja og Sverige. Annen-
hver helg var det fri, og frida-
gene tilbrakte jeg i Spania. Så
etter en stund fant jeg ut at jeg
like gjerne kunne melde flytting.
Det var i 1990.

I 1992 ble det dårligere tider og
Lars mistet jobben i flyttefir-
maet. Han fikk imidlertid snart
ny jobb innen kjøletransport.
Etter hvert, nærmere bestemt i
1998, ”hoppet” han over til et
spansk transportfirma.

- Jeg var jo allerede godt etablert
i Torrevieja, og jeg følte at det
ville være enklere med en spansk
arbeidsgiver. Det var definitivt
mer behagelig, mindre stress og
et helt annet tempo. Jeg kom
aldri til å angre på den
avgjørelsen.

HELSEPROBLEMER

Etter drøye 25 år som langtrans-
portsjåfør begynte helsa til Lars
å svikte. Og i 2006 fikk han
beskjed av legen at han måtte
finne seg et annet yrke. Det var
på tide å sette seg ned og tenke
over fremtiden.

- Jeg hadde faktisk en stund fun-
dert på å bytte jobb. Jeg var pas-
selig lei av transportbransjen, lei
av stress, dårlig tid, og å ligge
borte hele tiden. Da jeg ble syk
og legen min ba meg bytte jobb,
forsto jeg at jeg måtte ta meg
selv i nakken. Ting kunne rett og

slett ikke fortsette som før. Jeg
måtte altså bli syk før jeg tok ini-
tiativet til å lete etter noe annet.  
Etter et år eller to med rehabili-
tering følte Lars seg klar for ar-
beidslivet igjen, men å fortsette
i transportbransjen var ikke
særlig aktuelt. Han måtte tenke
nytt, og analysere sine egne
evner. 

- Jeg er en sosial fyr, og visste at
jeg måtte finne meg et yrke hvor
jeg kunne være sosialt aktiv. I
ungdommen, før jeg begynte i
transportbransjen, jobbet jeg på
en bensinstasjon hvor jeg daglig
omgikk en større kundekrets. Å
sitte ”innelåst” på et kontor er
definitivt ikke noe for meg, sier
Lars Fryksäter.

TIL FORSIKRINGSBRANSJEN

Lars hadde opparbeidet seg en
stor omgangskrets etter 15 år
som fastboende i Torrevieja.
Mange av hans venner og bek-
jente uttrykte at de savnet et
skandinavisk forsikringsselskap
i området. Så fikk han høre at
forsikringsselskapet Easy Insur-
ance kunne tenke seg å starte en
avdeling rettet mot det skandi-
naviske miljøet på Costa Blanca. 

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Lars Fryksäter fra Sverige kom til Spania
for første gang som langtransportsjåfør
i 1980. 10 år senere flyttet han nedover
og bosatte seg i Torrevieja. I dag driver
han en egen avdeling av forsikringssel-
skapet Easy Insurance.

Torrevieja

Fra langtransport
til forsikring i 
Torrevieja

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!

15 ÅR I TORREVIEJA: - Det er ikke mye jeg savner med Sverige. Men jeg har familie der, og pleier å reise oppover
en tur i august. Ellers har jeg alt jeg trenger her i Torrevieja.
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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

- Det var behov for et skandi-
navisk forsikringsalternativ her
på Costa Blanca. Forsikringspa-
pirer kan ofte virke kompliserte,
og det gjør ikke saken enklere at
de er skrevet på et språk man
kanskje ikke forstår. Så som-
meren 2007 falt de siste bitene
på plass, og i september var jeg i
gang med min egen skandi-
naviske avdeling av Easy Insur-
ance. Det betyr ikke at absolutt
alle kundene mine er fra Skandi-
navia, men vi snakker om rundt
98 %, forteller Lars.

Gjennom Easy Insurance tilbyr
Lars alle vanlige forsikringer
som bil-, hus-, helse- og reise-
forsikring. I tillegg til spesialfor-
sikringer som for eksempel
begravelsesforsikring.

- En begravelse koster penger i
Spania som i de fleste andre
land. Hvis den ene halvparten av
et ektepar dør i Spania, må den
andre halvparten betale begrav-
elsen. Det er snakk om flere
tusen euro, og det er ikke alle
som har økonomisk rom for det.
Det er heller ikke alle som vet at
det er mulig å forsikre seg mot
slike tilfeller. Med en begrav-
elsesforsikring får man både
hjemsendelsen og begravelsen
dekket.       

GIR MYE RÅD

Arbeidsdagen til Lars består ikke
bare av å selge forsikringsav-
taler, mye at tiden går også med
til rådgivning. Lars sier han liker
å stille opp for andre. Det henger
igjen fra tiden i transportbran-
sjen. Sjåførene, som kom fra de
fleste europeiske land, var gode
kolleger, og det var alltid hjelp å
få hvis man hadde problemer.

Det kan være store forskjeller på
skandinavisk og spansk for-
sikringspraksis. Og han ser det
som sin oppgave å forsøke å
utrede noen av disse forskjel-
lene.

PÅ RETT HYLLE

Lars Fryksäter er kommet til
Spania for å bli. Han er glad i sitt
nye hjemland og den mer avs-
lappede livsstilen. I tillegg til at
han er svært fornøyd med sitt
nye yrke.

- Det er ikke mye jeg savner med
Sverige. Men jeg har familie der,
og pleier å reise oppover en tur i
august. Ellers har jeg alt jeg
trenger her i Torrevieja. Det er
heller ikke mye jeg savner med
mitt gamle yrke, det kollegiale
som jeg satt så stor pris på er
nærmest borte. Før var alle

sjåførene som en stor familie. I
dag tuter man så vidt hvis man
møter en fra samme firma. I min
nye bransje føler jeg derimot at
jeg har havnet på rett hylle. Jeg
er mye ute blant folk, og sitter på
ingen måte ”innelåst” her på
kontoret hele dagen. Å være for-
sikringsagent kan være ganske
sosialt, og jeg får brukt mine
evner til å hjelpe folk. Jeg er glad
for at ting ble som de ble, og at
jeg fikk muligheten til å begynne
i denne bransjen. Frykten for å
begynne med noe nytt er borte,
sier Lars og ser på klokka. Den
er snart 12, han må plutselig
haste av gårde for å møte en
kunde. I august skal han ha et
par ukers ferie i Sverige, og til
høsten venter nye utfordringer
som skandinavisk for-
sikringsagent i Torrevieja.

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.  Løsningen er spesielt egnet for kunder som bor i områder med
dårlig dekning fra tradisjonelle 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!

Skalldyraften fredag 22.08., nykokt hummer og norske reker. (Påmelding innen 20.08)

Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Velkommen!

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

San Miguel de Salinas
Man-Fre: 09.00 - 21.00
Lørdager: 09.00 - Sent

BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET
Norsk kafe i San Miguel de Salinas

Skandinaviske aviser • Danske brødvarer • Hjemmelaget mat • Bilutleie • Internet 
DVD utleie m. norsk tekst •  Tippekamp på “storskjerm” lørdager

R
undt 16.000 trafikanter
har fått ”fult hus”, og
enten fått inndratt før-

erkortet, eller fått varsel om at
det kommer til å bli inndratt, sier
innenriksminister Alfredo Perez
Rubacalcaba.

Den vanligste forseelsen som
fører til prikkbelastning er for
høy fart. Dette gjelder for 42 %
av tilfellene. 12 % av prikkbe-
lastningene er kommet som
følge av bruk av mobiltelefon.
Resten er fordelt på diverse
andre mindre trafikkforseelser.

Prikkbelastningssystemet blir
hele tiden revidert. En nyhet er

at alle ”prikkfrie” bilister, fra og
med juni neste år, vil bli beløn-

net med to ekstrapoeng, opplyser
innenriksministeren.

Effektiv prikkbelastning for bilførere
Madrid

To år etter at Spania innførte prikkbelastningssystemet, har 724.304 trafikanter
blitt belastet med prikker. Dette tilsvarer 3 % av landets innehavere av førerkort. 

PUNTOS: Innføringen av prikksystemet har gjort mange spanjoler langt mere
bevist på konsekvensene rundt kjøring i kombinasjon med bruk av mobiltelefon,
alkohol etc. Antallet trafikkdrepte i Spania har gått ned siste årene.

Madrid

Fire frikjent for togbombene

S
pansk høyesterett har frik-
jent fire av de til sammen 21
personene som ble dømt for

terrorangrepene i Madrid i 2004.
Basel Ghalyoun og Mohamed Al-
mallah Dabas, begge i ut-
gangspunktet dømt til 12 års
fengsel for å ha tilhørt en terrorist-
gruppe, ble frikjent. Den samme
ble Abdelilah El Fadula El Akil,
som ble dømt til 9 års fengsel for å
ha samarbeidet med en terrorist-
gruppe. Også Raul Gonzalez Pena,
som under rettssaken ble dømt til
fire års fengsel for å ha skaffet til
veie sprengstoff til angrepet, ble
frikjent.

Høyesterett bekreftet også
avgjørelsen om å frifinne Rabei
Ousmane Sayed Ahmed, også kalt
Mohammed Egypteren, som var
en av tre antatte hovedmenn.
Egypteren var i utgangspunktet
tiltalt for å ha planlagt og gitt ordre
til terrorangrepet.

191 personer ble drept i bombean-
grepene mot fire tog i Madrid i
morgentimene den 11. mars 2004,
i det som er det mest alvorlige ter-
rorangrepet utført på spansk jord
noensinne.    
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Telefon: 
607346658 - 665786226

info.pianoman@gmail.com

Piano 

stemming og

reparasjon av

eksperten.

I
følge undersøkelsen er 75 %
av provinsens turister innlos-
jert i leiligheter. 46 % eier

boligene de oppholder seg i. 27
% låner bolig av familie og ven-
ner.  I Benidorm bor 36 % av tur-
istene i leide boliger. I Torrevieja
derimot, er det bare 6 % som
leier.

8 % av de spurte sier at de har
planer om å kjøpe feriebolig i
området. I Altea svarer 12 % at
de ønsker å kjøpe bolig, i Santa
Pola er det 5 %. Bare 8 % av de
som allerede eier bolig sier det
kan være aktuelt å selge. Torre-
vieja bekrefter 11 % at de kan
tenke seg å selge, mens det i
Benidorm er 4 %.     

De fleste turistene i provinsen
spiser sine hovedmåltider
hjemme. Det dreier seg om 90 %

i Santa Pola, 87 % i Torrevieja,
85 % i Denia, 83 % i Benidorm
og 75 % i Altea. 20 % av de
spurte i Altea svarer at de
frekventerer områdets barer og
restauranter, bare 8 % i Santa
Pola gjør det samme. 

42 % av turistene i de fem kom-
munene er hjemmehørende i
Madridregionen. I Santa Pola
kommer 35 % fra Alican-
teprovinsen, hovedsaklig fra
Elche. Når det gjelder Altea og
Denia, kommer henholdsvis 19
% og 15 % fra Valencia.

Turistene i Torrevieja er mest
bekymret for sikkerheten. 47 %
svarer at de vurderer å finne en
annen feriedestinasjon på grunn
av at de føler seg uttrygge. I
Benidorm og Santa Pola er pros-

entandelen henholdsvis 31 % og
23 %.

Undersøkelsen konkluderer med
at de mest fornøyde turistene, er
de som ferierer i Altea, Santa
Pola og Benidorm. Minst
fornøyde er de som ferierer i
Torrevieja. Dette baseres på an-
tallet boligeiere som ønsker å
selge, og andelen av turister som
vurderer andre feriedesti-
nasjoner.  

De to sosiologene bak under-
søkelsen kaller den typiske tur-
ismen i Alicanteprovinsen for
”Las tres P” (playa, paseo y
pipa). Noe som på en humoris-
tisk måte antyder at det er stran-
dliv, spaserturer og
solsikkefrøspising som står i
fokus for provinsens feriegjester.  

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. 15.08 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

�

�

�

�

Alicante

MEST FORNØYD: Undersøkelsen konkluderer med at de mest fornøyde turistene, er de som ferierer i Altea, Santa
Pola og Benidorm. Minst fornøyde er de som ferierer i Torrevieja. Dette baseres på antallet boligeiere som ønsker å selge,
og andelen av turister som vurderer andre feriedestinasjoner. Bildet er fra årets “Fiesta del Castell de l'Olla”, som årlig
trekker folk fra hele verden til Altea.

To sosiologer fra universitetet i Alicante har utført en undersøkelse av turismen i
Alicanteprovinsen. Analysen, som er finansiert av det spanske utdanningsde-
partementet, er basert på en utspørring av 2.000 feriegjester i Torrevieja, Santa
Pola, Denia, Benidorm og Altea. Gjennomsnittsalderen til deltagerne er 47 år.

Halvparten av turistene er fra Madrid

8. AUGUST 2008: Fiesta del Castell de l'Olla, Altea

Valencia

Flest utenlandske gründere 

V
alenciaregionen har blitt
den regionen i Spania med
flest selvstendig nærings-

drivende immigranter, ifølge en
nylig publisert rapport. 

Rafael Blasco, Valencias immi-
grasjonsminister, fastslår at kine-
serne er den immigrantgruppen
som har flest selvstendig nærings-
drivende. Deretter følger rumen-
erne, bulgarerne og argentinerne. 

Hele 14,6 % av alle arbeidstagere i
Valenciaregionen er selvstendig
næringsdrivende. Til sammenlign-
ing har eksempelvis Catalonia og
Madrid 9,5 % og 8,5 %.

GODE MULIGHETER: Svært
mange utenlandske gründere ser gode
muligheter for å skape og utvikle
bedrifter på Costa Blanca. Mange nord-
menn driver egen bedrift i området
men kinesere fulgt av øst europere er
største gruppen.
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Like utenfor Callosa d’en Sarria, ved foten av Sierra Bernia, lig-
ger den botaniske hagen Cactus d’Algar. Pionerprosjektet, som
ble påbegynt i 1996 og sto ferdig i 2001, er verdt et besøk.

C
actus d’Algar, som er en
botanisk have med kak-
tus som spesiale, ligger

bare en snau kilometer opp i
veien for det velkjente fossefal-
let i Algar. Du kan fint få med
deg de to severdighetene på en
og samme dagstur. Først en
dukkert i fossen, og så en spaser-
tur blant kaktuser i det flotte an-
legget, som byr på spektakulær
utsikt utover dal og fjell.

Den botaniske haven i Algar kan
by på nærmere 500 forskjellige
kaktustyper. Området er på hele
50.000 kvadratmeter, og du kan
benytte deg av mer enn tre kilo-

meter med pent opparbeidede
stier. Hele veien er du omgitt av
velstelte kaktuser. 

Det er mulig å kjøre helt opp til
Cactus d’Algar som tilbyr gratis
parkering til sine besøkende. Det
er ikke nødvendig å parkere på
en av betalingsparkeringene
nede ved fossefallet. Inne i den
botaniske haven finner du en bar
med enkel servering, en suvenir-
butikk, og selvsagt et kaktusut-
salg. 

Du trenger imidlertid ikke være
over middels interessert i kaktus
for å ha glede av en tur til Cactus

d’Algar. Området er vel verdt et
besøk bare for utsiktens skyld.
For de aller minste kan det nok
bli litt kjedelig, men for de noe
eldre kan stedet trygt anbefales.

ÅPNINGSTIDER:
Alle dager 10-18.00 (vinter)
Alle dager 10-20.00 (sommer)

PRISER:
Voksne 3.00 euro
Barn     1,50 euro

� Alt innen hjemmetjenester
� 24 - timers vakttelefon

� Utlån av hjelpemidler
� Tolketjenester

� Blodprøver - INR
� Sykehjem
� TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

FOR SALG: Et utall spesielle og mindre spesielle kaktusarter er å få kjøpt
ved Kaktus-parken i Callosa.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Erfaringer å dele med andre ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

Cactus d’Algar
– Pionerprosjekt i Callosa
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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 - Skredder-
syr 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

K
nut Bøe er veteran blant
norske bedriftsledere i på
den iberiske halvøy. Bare

tre år etter Francos død, i 1978,
flyttet den unge siviløkonomen
med familien til Madrid. Han
hadde fått oppgaven å lede den
norske båtelektronikkprodusen-
ten Simrads avdeling i Spania.

- Jeg var 30 år den gangen, det
var litt av en utfordring. Plutselig
skulle jeg være sjef for noen og
tjue personer som snakket et
språk jeg ikke forsto. Bare to av
de ansatte kunne engelsk, så det
ble tidlig klart at første bud var å
beherske språket, mimrer Knut
Bøe.

HJEM OG TILBAKE

Knut lærte seg spansk, og slo seg
på mange måter til ro i Spania.
Men så i 1983 valgte han og ta
med familien og flytte tilbake til
Norge igjen, barna skulle beg-
ynne på norsk skole. Etter fem år
var for øvrig familien Bøe tilbake
i Madrid, men bare for å flytte
videre til Italia etter en kort stund.
Hele veien var Simrad hans ar-
beidsgiver. 

- Det var noe helt annet å være
næringslivsleder i Spania enn i
Italia. For det første var Italia
langt mer utviklet den gangen,
Spania hadde jo bare så vidt ristet
av seg diktaturet. Dessuten var

italienerne mye mer frempå, de
var mer drevne enn spanjolene.
Man måtte være mer påpasselig,
hele tiden passe seg for ikke å bli
lurt. Men den største forskjellen
var nok korrupsjonskulturen.
Mange store skandaler ble
avdekket i Italia på 80- og 90-tal-
let, og korrupsjonen var ofte or-
ganisert på høyeste politiske nivå.

I 1995 var Knut Bøe tilbake i
Spania, denne gangen for å starte
Simrads nye avdeling i Villa-
joyosa. Det hele skulle bygges
opp fra grunnen av. Så i 1998 ble
Simrad solgt til Kongsberggrup-
pen, og de begynte å selge kongs-
berggruppens produkter. Avansert

elektronikk til fiske-, lyst- og
forsvarsflåten. 

EGNE VEIER

I 2005 besluttet Kongsberggrup-
pen å selge Simrads yachting
virksomhet. De ville heller satse
på offshore, større skip og fiske-
flåten. Etter hvert blir Simrad
splittet, og Knut blir bedt om å ta
et valg.

- Ledelsen hjemme i Norge ba
meg ta et valg. Enten kunne jeg
fortsette som sjef i ”det nye” Sim-
rad. Eller så kunne jeg få med
meg en håndfull ansatte og starte
en helt ny avdeling. Jeg valgte det
siste fordi det var en større utfor-
dring. Det er mer givende å
bygge opp ting enn å drive ting
videre.

Knuts nye prosjekt går under
navnet Navico, og eies i dag av et
internasjonalt investeringsfond,
mens Simrad fortsatt eies av
Kongsberggruppen. Navicos
hovedsatsningsområde er den
spanske lystbåtflåten, selv om de
per i dag også leverer mye til den
afrikanske fiskeflåten. Produk-
sjonen foregår hovedsaklig i
Mexico, USA, New Zealand og
Norge. Og firmaet har kontorer i

Barcelona, Vigo og Finestrat.

- Grunnen til at jeg valgte å satse
på lystbåtflåten var at jeg fore-
speilet at den spanske fiskeflåten
etter hvert ville få redusert subsi-
diene fra EU. Det skulle snart
vise seg at jeg fikk rett. Heftig
subsidiering førte til at Spania på
et tidspunkt hadde 16.000 fiske-
båter for mye. Eldre fiskebåteiere
ble tilbudt penger for å levere inn
sine gamle båter. Tusenvis av
båter ble rett og slett senket. I dag
er flåten sikkert redusert med 20-
25 %. For lystbåtflåten så det de-
rimot helt annerledes ut, den var
og er svært liten i forhold til andre
land man bør kunne sammen-
ligne med. I Spania er det
220.000 registrerte lystbåter. I
Frankrike og Italia er det
800.000, mens det i lille Norge
finnes 500.000. Vekstpotensialet
er med andre ord stort, sier Knut.

NYTENKNING

Knut Bøe har merket at det
spanske økonomiske lokomotivet
har bremset opp det siste halvåret.
Men Navico er blant de heldige
som har flere ben å stå på. Den
afrikanske fiskebåtflåten står
frem som et nytt hovedsatsning-
sområde.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Fra kontorene i Finestrat, Vigo og
Barcelona selger Navico avansert elek-
tronisk utstyr til båter for et tresifret an-
tall millioner i året. Siden oppstarten
har markedslederens Spania avdeling
vært ledet av norske Knut Bøe.   

Finestrat

INGEN DIKATOR PÅ JOBB: - Jeg hadde vært bedriftsleder både i Norge og Tyskland før jeg kom til Madrid, og
jeg var vant til å ha en kameratslig og uformell tone med mine ansatte. Det gikk ikke i et Spania den gang (1978) som
akkurat hadde blitt kvitt fascistdiktaturet. Men i dag er ting helt annerledes, nå jeg er dus med mine ansatte

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

Knut Bøe
Navico, Marine Electronics
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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

- Spanias økonomi er inne i en
”downperiode”, noe som selvsagt
har ført til en nedtur for det
spanske lystbåtmarkedet. Det er
for øvrig ikke uvanlig at
nasjonale markeder flater ut i pe-
rioder. Og som bedriftsleder må
man alltid tenke minst 12
måneder fremover i tid. Jeg, og
mange med meg, regner med 2-3
år med nedgang her i Spania.
Derfor har vi vært nødt til å tenke
på nye markeder. Det har vi blant
annet funnet i Afrika. Med EU
midler skal den afrikanske fiske-
båtflåten oppgraderes.

Ved å hjelpe afrikanske fiskere
økonomisk, håper EU at de kan
bidra til å få fart på den
afrikanske økonomien og skape
nye arbeidsplasser, som de igjen
mener vil redusere den illegale
immigrasjonen til Europa. Knut
regner med at det nye markedet i
Afrika skal kompensere for
nedgangen de står ovenfor i
Spania.

- Jeg regner med at vi kommer til
å omsette for rundt 120 millioner
fra Spania i år. 40 % av produk-
tene selges til Angola. Og vi sel-
ger mye til Mauritania, Marokko,
Tunis og Algerie. Så Afrika er de-

finitivt et nytt og potensielt
marked, men det er ikke bare
enkelt, vi snakker om en ganske
annerledes forretningskultur.

FLINKE SPANJOLER

Spania har forandret seg mye
siden Knut kom nedover for
første gang. I 1978 var sjefen
nærmest eneveldig. Francos au-
toritære stil hang liksom igjen.
Bedriftene var hierarkisk organ-
isert, og på toppen satt ”The Big
Boss”. Slik er det ikke lenger i
dag.

- Jeg hadde vært bedriftsleder
både i Norge og Tyskland før jeg
kom til Madrid, og jeg var vant til
å ha en kameratslig og uformell
tone med mine ansatte. Det gikk
ikke i et Spania som akkurat
hadde blitt kvitt fascistdiktaturet.
Men i dag er ting helt annerledes,
nå jeg er dus med mine ansatte.
Det passer meg mye bedre. Jeg
har tro på de nordiske prinsippene
om frihet under ansvar, de ansatte
må få lov til å utvikle seg, sier
Knut.

Den norske bedriftslederen i
Finestrat er svært fornøyd med
sine 22 ansatte. Alle minus en,
hans egen datter, er spanske, og
han kan ikke få rost dem nok.

- Jeg må få fremheve hvor
fornøyd jeg er med mine spanske
ansatte, som alle er unge og ve-
lutdannede. De fungerer utrolig
bra, og de vokser med opp-
gavene. Noen ganger må jeg be
dem bestemt om å gå hjem etter
en 50-60 timers arbeidsuke.
Mange av dem kommer rett til
oss fra høyskole eller universitet.
Det finnes et utplasseringssystem
som fungerer veldig bra. Mens de
enda er på skolen blir de ut-
plassert tre måneder, uten at det
koster bedriften noe. Da får vi
muligheten til å prøve dem ut, og
mange av dem får senere tilbud
om fast ansettelse.

VALGTE COSTA BLANCA

Det er ikke bare bedriftsstruk-
turen som har forandret seg i
Spania siden 1978, landet har
også blitt langt mindre sentralis-
ert. Da Knut kom tilbake for å
starte en ny Simradavdeling i
1995, kunne han nærmest velge
fritt hvor han ville etablere seg.

- Jeg fikk stort sett frie tøyler,
men jeg måtte selvsagt gi en god
grunn for mitt valg. Frem til 1980
var Spania svært sentralisert, og
alt måtte være i Madrid. I 1995
var det ikke lenger slik. Ny og

moderne infrastruktur hadde gjort
at man kunne slå seg ned hvor
som helst. Hver eneste lille utpost
i Spania kunne nås innen et døgn.
Jeg hadde hus i Alfaz, men kunne
selvsagt ikke begrunne med det.
Så jeg måtte overbevise mine
overordnede om at middelhavet
var fornuftig. Argumentasjonen
dreiet seg rundt nærhet til kun-
dene. Både Alicante og Villa-
joyosa har store fiskeflåter,
dessuten var området ganske bil-
lig på den tiden. Så da jeg foreslo
at vi skulle etablere oss i Villa-
joyosa fikk jeg gjennomslag. Og
siden har vi vært her på Costa
Blanca, jeg har fortsatt huset i
Alfaz. 

TROR PÅ FREMTIDEN

Knut Bøe er optimistisk med
tanke på fremtiden. Til tross for at
det spanske lystbåtmarkedet går
tregere om dagen, er han sikker
på at det kommer til å ta seg opp
igjen. I mellomtiden satser han
for fullt i Afrika.

- Som sagt tror jeg at vi kommer
og se 2-3 år med nedgang og
dårligere tider. Økonomiske sv-
ingninger er ikke et ukjent
fenomen. Det vi kanskje merker
mest nå, er at ”nyrike” utbyggere
og promotører ikke lenger kjøper
seg store og dyre båter. På en
annen side har arrangementer
som Americas Cup og Volvo
Ocean Race sørget for at den van-
lige middelklassen har fått
øynene opp for båtlivet. Den er
ikke fullt så konjunktur avhengig.
Et av problemene er båtplasser,
de er dyre og ofte vanskelige å få
tak i. Men jeg har tro på fremti-
den. Det spanske lystbåtmarkedet
kommer garantert til å ta seg opp
igjen, og da er vi på plass med
våre produkter. Spania har lang
kystlinje, og det er ingen grunn til
at den spanske lystbåtflåten skal
ligge tilbake for den italienske
eller den franske, sier den erfarne
bedriftslederen før han må haste
videre.           

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!

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

Jan Holmefjord
Almenpraksis & regulering

Almenpraksis 
& implantat

Ted Jonsson
Almenpraksis & 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

BARE SPANJOLER (NESTEN): - Jeg må få fremheve hvor fornøyd jeg er med mine spanske ansatte, som alle er
unge og velutdannede. De fungerer utrolig bra, og de vokser med oppgavene. Noen ganger må jeg be dem bestemt
om å gå hjem etter en 50-60 timers arbeidsuke
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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

D
et har vært rettet mye
kritikk mot beman-
ningssituasjonen ved

Vega Baja sykehuset i Orihuela
det siste året. 

Nå tyder imidlertid mye på at
forholdene vil bli bedre i tiden
som kommer. Ifølge en ansatt
ved Valenciaregionens helsede-
partement har sykehuset nylig

ansatt 29 nye leger, deriblant fire
gynekologer, tre kirurger og to
psykiatere. For tre måneder
siden fikk sykehuset også ny di-
rektør og nytt styre.

Likevel er ikke Joaquin Soler,
leder for SATSE, Vega Baja om-
rådets fagforening for syke-
pleiere, helt fornøyd. Han mener
at sykehuset fortsatt mangler en

rekke spesialister etter at 17
leger forlot sykehuset i løpet av
kort tid i fjor. Mange av disse
legene forsvant til forskjellige
sykehus rundt om i Murciaregio-
nen, hvor de ble tilbudt bedre
lønn og bedre arbeidsbetingelser.           

Nye leger til Vega Baja
Orihuela Murcia

Skjerper røykeloven

God Sommer!God Sommer!

T
orreviejas velkjente
promenade, Paseo Vista
Alegre, er gjenåpnet for

publikum etter en omfattende
oppussing. Arbeidene, som ble
påbegynt i fjor, har kostet 3,1
millioner euro.  

Paseo Vista Alegre har fått ny
beplantning, nye benker, og ny
belysning. Noen mindre arbeider
gjenstår fortsatt, selv om prome-
naden offisielt ble gjenåpnet av
ordfører Pedro Angel Hernandez
Mateo og Valenciaregionens in-
frastrukturansvarlig Carlos
Javier Eleno den 14. juli.

Promenaden gjenåpnet
Torrevieja

L
iket av en mann ble skylt i
land på Ortigas stranden i
Guardamar del Segura i

begynnelsen av juli. Politiet tror
at den døde kan være en 75 år
gammel tysker med tilhørighet
til området. Politiet har igangsatt
full etterforskning og liket har
blitt obdusert. Resultatet av ob-
duksjonen vites for øvrig ikke.  

Den avdøde ble funnet av en
røde kors patrulje ved fire tiden
på morgenkvisten. En talsmann
for Røde Kors sier at det er lite
trolig at mannen døde av drukn-
ing, blant annet fordi han hadde
redningsvest på seg da han ble
funnet. 

Lik på stranden
Guardamar del Segura

D
en regionale regjeringen
i Murcia innførte den 4.
juli en ny lov som yt-

terligere skal skjerpe røykere-
glementet ved regionens barer
og restauranter. Det nye
regelverket kommer i tillegg til
den nasjonale røykeloven som
ble innført i Spania i 2005. 

Ifølge det nye reglementet må
barer og restauranter som er
større enn 100 kvadratmeter,
heretter ha røykesoner som er fy-
sisk avskilt med tette vegger og
dør. I tillegg må ekstra venti-
lasjonskanaler installeres, slik at
de røykfrie områdene garantert

forholder seg røykfrie. 

Ifølge Murcias helsedeparte-
ment, bør de fleste bar- og
restauranteiere allerede være fer-
dige med å tilpasse seg det nye
reglementet. Representant Maria
Angeles Palacios sier at det ikke
vil bli gitt ekstra tid til de som
enda ikke er ferdige. Og at in-
speksjoner vil bli utført for å
avdekke uregelmessigheter.

Eierne av barer og restauranter
på under 100 kvadratmeter vil
fortsatt stå fritt til å velge om de
skal tillate røyking i sine lokaler. 

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

P
olicia Local på Orihuela
Costa har arrestert to kine-
siske gateselgere som har

operert i et kjøpesenter i La
Zenia. 

Kineserne vil bli tiltalt for om-
setning av ulovlig kopierte cd`er
og dvd`er. Politiet beslagla rundt

450 kopierte gjenstander fra det
unge paret, som begge vil bli
tiltalt for brudd på op-
phavrettsloven.

Gateselgere arrestert
Torrevieja

E
n dansk mann ble funnet
død i en villa i Torrevieja
i slutten av juli, melder

spansk politi. Den avdøde skal
ha leid luksusvillaen han ble fun-
net i, og ifølge naboer hadde han
bare oppholdt seg på stedet noen
få dager. 

Det er på det rene at liket bar
preg av å ha blitt utsatt for vold.
Fire personer skal ha blitt ob-
servert i det de forlot huset. Poli-
tiet har satt i gang full
drapsetterforskning.

Danske trolig
drept i feriebolig

Torrevieja

ENDELIG KLAR: Paseo Vista Alegre har fått ny beplantning, nye benker, og
ny belysning. Arbeidene, som ble påbegynt i fjor, har kostet 3,1 millioner euro.
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M
idt på stranda i Albir,
like ved Hotel Kaktus,
finner du Albir Kayak.

Hver dag mellom ti på morgenen
og solnedgang, kan du leie doble
eller enkle kajakker, og på egen-
hånd utforske farvannene uten-
for Altea og Albir.

En kajakktur byr på mye mange
spennende opplevelser. Utforsk
foten av Sierra Helada, der kan
du padle blant iøynefallende ste-
informasjoner, og inspisere huler
og grotter, som havet har ut-
formet gjennom hundre tusener
av år. Hvis du føler at fysikken
tåler det, kan du våge deg helt ut
til fyret. På tilbakeveien får du

fantastisk utsikt over Altea og
Albir.  

En kajakktur passer for alle. I de
doble kajakkene er det plass til å
ha med et barn, så det hele kan
lett gjøres til en hyggelig fami-
lieutflukt. Men du kan også ta
turen alene, eller sammen med
din bedre halvdel, eller kanskje
som en treningsøkt sammen med
en kamerat.   

Prisene er det heller ingenting å
si på i forhold til andre
fornøyelser. En time med enkel
kajakk koster 10 euro, mens en
halv dag vil koste deg 25 euro.
For de doble er de 15 euro for en

time og 35 euro for en halv dag.
Redningsvester og eventuell in-
struksjon er inkludert. 

Kajakkene er av den “trygge”
sorten, du setter deg bare rett
oppå og de er svært stødige.

Albir Kayak kommer også til å
arrangere kajakkutflukter gjen-
nom sommeren, også nattlige.
Dessuten samarbeider de tett
med en dykkerinstruktør som
tilbyr kurser og ”Bautizmo”
(dåp). 

Fristet? Stikk nedom stranda i
Albir, eller ring 620304407.

Ingen båt gir samme
nære kontakt med havet
som en kayakk som glir
gjennom vannet. Det er
billig, tilgjengelig og du
får gratis mosjon med
på kjøpet.

Alfaz del Pi

Kajakk i Albir

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

Marbella

Yagüe mister sin villa
V

illaen til tidligere ord-
fører i Marbella, Marisol
Yagüe, skal selges på

auksjon. Det har tingretten i
Marbella bestemt, etter at den
tidligere ordføreren ble dømt til
å betale 722.000 euro til entre-
prenøselskapet Copasur.

Copasur hadde fremmet krav om
erstatning på 908.000 euro for de
omfattende restaurasjonsarbei-
dene de utførte på villaen mens
Yagüe satt ved makten. Villaen,
som ligger i området Xarblanca,
er taksert til 1.947.555 euro.
Med i denne prisen følger det
blant annet med en en gjeld på
207.535 euro.

Auksjonen er satt til den 23. sep-
tember, og det kan legges inn
skriftlige bud helt frem til auk-
sjonsdagen. Villaen vil gå til
høystbydende, så lenge budet
ligger innenfor 70 % av taksten. 

Marbella

Dommer dømt til fengsel

K
orrupsjonsskandalen
”Malaya” i Marbella blir
stadig mer omfattende

etter hvert som rettssakene
pågår. Andalucías høyesterett
har nylig dømt dommer Fran-
cisco Javier de Urquía til 2,5 års
fengsel og 17 års karantene, i til-
legg til at han ble ilagt en bot på
110.300 euro. Tidligere byplan-
legger Juan Antonio Roca ble
dømt til et års fengsel i samme
sak.  

Francisco Javier de Urquía var
den første på en ny lang liste
med 86 tiltalte, som blant annet
omfatter politikere, entre-
prenører, utbyggere og ad-
vokater. Ifølge domsavsigelsen
skal han ved et tilfelle ha mottatt
den nette sum av 73.800 euro i
bestikkelser fra Roca. Den
franske entreprenøren Arnaud

Fabrice Albouhair, som anivelig
er en nær venn av både Urquía
og Roca, ble frikjent for med-
virkning til korrupsjon.        

Marbella

Fant kunst tilhørende Roca

A
ntikorrupsjonsenheten til
Guardia Civil sier de sit-
ter på 74 verdifulle ma-

lerier som skal ha tilhørt
Marbellas tidligere byggesjef,
korrupsjonsdømte Juan Antonio
Roca. Det dreier seg om uvur-
derlige kunstskatter signert
berømte malere som Picasso,
Miro og Tapies. 

En talsmann for politiet sier de

fant maleriene i et lagerlokale i
Madrid to år etter opprullingen
av Operasjon Malaya, politiets
kallenavn på den etter hvert så
berømmelige korrupsjonsskan-
dalen i Marbella. Politiet mener
Roca hadde planer om å omsette
maleriene i kontanter.

Kjøp og salg av kunst er blant fa-
vorittene når kriminelle skal fly-
tte eller vaske store pengebeløp.

VILLA PÅ TVANGSAUKSJON:
Bildet viser Maribel fra bedre tider
som ordfører i Marbella. Hun ble ar-
restert hjemme samme dag som hun
var utskrevet fra en plastisk klinikk i
Marbella hvor h un hadde gjen-
nomgått flere plastiske operasjoner.
Millionregningen for oppussingen av
hennes luksusvilla forsøkte hun å
sende til rådhuset.

DOMMER DØMT: Francisco Javier
de Urquía er dømt for å ha mottat
73.800 Euro i bestikkelser fra Roca.
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G
jennom godt innarbeid-
ede show presenteres
dyrene på en spek-

takulær måte. Alt foregår med en
imponerende presisjon. En
grønn og rød papegøye åpner
dagen, først tar den seg en tur på
sparkesykkel, før den tar noen
runder på spesiallagede
rulleskøyter. Til slutt står adder-
ing og multiplikasjon på pro-
grammet, papegøyen viser seg
snart å være regnemester også.   
Går du videre, mellom en mørk
og ”skummel” gang voktet av

pirater og flaggermus, kommer
du til sjøløvenes verden, også
her holdes et imponerende show.
Sjøløvene samler søppel i bas-
senget og klapper begeistret. Så
deler de ut fiskeluktende
smellkyss, før de demonstrerer
at de også behersker munn til
munn metoden. Til slutt kan
publikum la seg avbilde med
den oppmerksomhetssøkende
”livredderen”.

I det store amfiet øverst oppe i
åsen holder delfinene til.

Synkronsvømming får en ny be-
tydning når verdenshavenes
fremste akrobater setter i gang.
De er Mundomars største pub-
likumsfavoritter, og det er åpen-
bart at de nyter sin stjernestatus. 
Delfinshowet er barnas favoritt,
og er alene en god grunn til å ta
turen til den maritime drøm-
meverdenen i Benidorm. Ellers
er Mundomar et sted du godt
kan besøke flere ganger. Stør-
relsen på anlegget er sånn akku-
rat passe. Du kan fint rekke
gjennom på 2-3 timer, og du kan
fint bruke en hel dag.

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.

PAPEGØYESHOW KL 11:00, 14:30
& 15:30: Parkens mange papegøyer
kan både regne gå på rulleskøyter
og kjøre lekebil.

Mundomar 
- eksotisk blanding
Barnevennlige show med humor og spenst er hovedtrekkplastrene i den mar-
itime dyreparken Mundomar. Dette lille ”dyreparadiset” befinnerseg i fjellsi-
den under Sierra Helada, bare et steinkast fra barnas favoritt, badelandet
Aqualandia.

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

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
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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. 

MUS: 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.

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.

Cuesta de las Narices, 4, bajos - 03590 Altea

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

Air Condition med varmepumpe: 
Kulde og varme i samme enhet.
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+. 

Inkludert luftrensesystem. Den mest

økonomiske metode for oppvarming av ditt hus.

SPAN IAPOSTEN AUGUST  2008 UTGAVE  13 -2008

MUNDO MAR: Under sjørøverskuta i enden av delfinbassenget holder
pingvinene hus. Tema for parken er livet i havet, selv om svært mange av
parkens dyr ikke er av det maritime slaget.

Havsalt elektrolyse: Svøm naturlig og
sunnere med saltvann i ditt basseng.

Nyhet! Krystallfilter: Bytt ut ditt sand-
filter med nye krystallfilter for renere og
sunnere vann!

Bassengtrekk: Forleng sesongen med
20% ekstra gratis varme med våre 
solartrekk. Vi fører både myke og harde samt motoriserte isolerende
bassengtrekk.

Varmepumper til basseng - 28oC hele året
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I
nngangen leder oss gjennom
en egyptisk pyramide, snart
dukker det berømte fyret fra

Alexandria opp. Den trojanske
hesten er til stede, og de
romerske gladiatorene har lenge
hatt sitt eget Colloseum i Terra
Mitica, som er velsignet med
panoramautsikt over Benidorm
og Middelhavet. 
For den historieinteresserte byr
parken på mer enn bare
fornøyelse. Flere av Middel-
havets store sivilisasjoner setter
sitt preg på anlegget. Både
fønikerne, egypterne, grekerne,
romerne og ibererne er represen-
tert.

Den over 1.000 mål store parken
er ikke noe man kan rase gjen-
nom på et par timer, da er det
bedre å dra til mindre steder som
Mundomar og Terra Natura. I
Terra Mitica bør man sette av en
hel dag, og selv da kan du ha
vanskeligheter med å rekke i
gjennom alt. I høysesongen kan
køene foran de mest populære
attraksjonene bli lange.  

Terra Mitica byr på noe for alle
og en hver. Båre store og små
kan finne noe å glede seg over. I
tillegg til temaområdene, er
karuseller, berg og dal baner,
vannsklier og lignende, hele
tiden tilgjengelige underveis.

Parken har også innleide skue-
spillere som går rundt utkledd
som romerske legionærer og tro-
janske krigere.

Til faste tider arrangeres gladia-
torkamper i ”Circus Maximus”,
som er temaparkens egen utgave
av romernes Colloseum. Cesars
livgarde holder det hele under
oppsikt, og marsjerer jevnlig
forbi.

I det egyptiske temaområdet, får
du blant annet se tradisjonell
dans, og det holdes fakirshow
for de aller minste. I det iberiske
området er det Flamenco, hes-
teshow og akrobatoppvisninger
som utgjør høydepunktene. 

Få med deg dette og mye mer på
Terra Mitica. Ta med deg fami-
lie og venner, eller reis alene,
uansett står spennende op-
plevelser i kø. Hva med å utfor-
dre tyngdekraften i en av
Europas mest beryktede berg og
dal baner.

Terra Mitica er en av Europas
største og mest populære
temaparker, så du må forvente
en del kø hvis du velger å dra på
de mest populære dagene. Prøv
å unngå helger i juli og august
hvis det er mulig.

På en høyde utenfor Benidorm finner man en av Europas største og
mest påkostede temaparker. Terra Mitica, den mytiske jord, er som et
”must” å regne for alle som velger å tilbringe ferien på Costa Blanca.

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.

EGYPT: Elvecruise på Nilsen er
fullt mulig her i Benidorm.

Terra Mitica
-Den mytiske jord
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FERRARI 360 SPIDER F1 129.900€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ SMART PASSION             6.900€ AUDI TT COUPE            16.900€ AUDI A4 TDI CABRIO    33.600€ AUDI Q7 3.0D               49.900€

CHRYSLER LE BARON      4.200€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         31.300€ CHRYSLER 300C         28.200€ JEEP WRANGLER 3.8     36.400€ OPEL ASTRA 6.900€

HUMMER H2 LUXERY   73.000€ MERCEDES 190 SL 1958 74.000€ MISTSUBISHI MONTERO 47.000€ BMW 530                      13.900€ PORSCHE 911 AUT.        22.700€ AUDI A6 AVANT 2.5TDI  23.600€

MERCEDES C220 CDI     19.900€ PORSCHE CAYENNE     55.000€ JAGUAR S TYPE 4.0        13.900€ RENAULT VELSATIS 6.900€ MERCEDES SL 500 AMG 69.000€ CHRYSLER CROSSFIRE 24.900€

MERCEDES E420 10.900€ MERCEDES ML400 CDI 26.900€ Mercedes C320              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

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



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

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

I Europas mest moderne
dyrepark, begynner det hele 225
millioner år tilbake i tiden. Der
blir du hilst velkommen av
kjempeinsekter i tidsalderen som
kalles Pangea. Derfra blir du tatt
videre gjennom en hel verden av
dyr, show, utstillinger og ak-
tiviteter.     

Terra Natura er noe mer enn bare
en dyrepark, det er en op-
plevelsespark, hvor alt er gjen-
nomført til det fullkomne.
Opplevelsene står i kø, og det er
ikke mulig å få med seg alt i de-
talj på en dag. Så velg deg ut en
del av de tingene du syntes ser
mest interessante ut.   
Enten det er tropisk urskog,
vulkaner, indiske elefanter eller
mayaindianere du er ute etter,
finner du noe i Terra Natura. Når
det gjelder dyr, kan parken friste
med det aller meste. Her er
slanger og krypdyr, tigre, elefan-
ter, neshorn, bøfler, krokodiller
og pantere i skjønn forening, for
ikke å snakke om fugler og
apekatter i alle varianter, og

giftige frosker, edderkopper og
skorpioner.

Av mer kulturelle innslag kan vi
for eksempel nevne oppvis-
ninger i noen av mayaenes hel-
lige ritualer, en kopi av det røde
fortet i Rajastan, sarikledde
danserinner, greske tempelruiner
og en autentisk kopi av en gresk
landsby.  

Det er heller ikke noe å si på in-
frastrukturen i Terra Natura. Før
du begynner drømmereisen får
du velge om du vil legge
eventuelle løse eiendeler i opp-
bevaringsbokser, eller om du vil
ha de med deg rundt i praktiske
trillevogner. Hjelpsomme vakter
er hele tiden på plass for å
veilede deg hvis du går feil, eller
lurer på noe.

Toaletter og serveringssteder er
det nok av, de fleste er ”innbakt”
i kulissene. Eksempelvis en
kiosk i en gammel buss, en liten
restaurant på en indisk marked-
splass, eller et moderne toalett i
en gammel gresk tempelruin. 

Skulle du mot formodning bli lei
under drømmereisen, finnes det
alltids andre muligheter. Hvis
det frister med avveksling, kan
du ta turen til Terra Naturas egen
badepark ”Mare Nostrum”, som
ligger like ved.      
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Terra Natura vil ikke være som alle andre dyreparker.  
Like utenfor Benidorm finner vi denne vellykkede

krysning mellom dyrepark og 
temapark.  Her er verden delt 
opp i kontinenter hvor dyr og 

“kulisser” er en naturlig
del av helheten. 

Terra Natura

HALETESTEN: Noen av dyrene i parken er det helt greit at man plager litt. Denne
“elefanten” må fint finne seg i at barna tester hvor godt halen henger fast.

EGET BADELAND: Tigerne har
egen “strandlinje” de flittig benytter.

FERSK SLANGELUNCH: Inne i
parkens “vulkan” er det en stor ut-
stilling av alle mulige giftige skap-
ninger fra alle verdens hjørne.

HR. NILSSON: En rekke typer
aper holder til her like utenfor
Benidorm.
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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

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

Norsk kokk
Dagens Meny fra 7.90€

� Vi har Tapas & a la carte.

� 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

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.

Aqua Natura
Aqua Natura åpnet dørene i 2007 som et tilskudd til Terra Natura. Dyreparken 
har sitt eget store badeland med sklier, bølgebasseng og masse masse mer.

SVØMME MED HAI?: I et basseng for seg selv svømmer hai og småfisk side
om side. Og vil du snorkle litt sammen ned haiene er det fullt mulig også det.

A
qua Natura passer godt
som en del av en full dag
i dyreparken kombinert

med timer i dette “badeland”.

Parken har mye å by på både for
store og små. Spennende
vannsklier, stort bølgebasseng
og masse småbasseng med
fontener og leker for de mindre
barna.

Et par ganger om dagen holder
sjøløvene show og de som vil
betale for deg kan også være
med å “trene” sjøløvene før
showet.

Sommeråpent: (t.o.m. 14. sept:)

Alle dager fra 18.30 - 23.30

Åpningstider høst/vår: (15.sep til 31.mai)

Mandag - lørdag fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lørdag 19.00 - 23.00

Mandager stengt.

D
et kan synes som om in-
dustriminister Miguel
Sebastian er motstander

av å bære slips. I i juli
“sjokkerte” han parlamentets
talsmann, Jose Bono, ved å stille
slipsløs til en parlamentsdebatt.  

Bono skal via en sekretær ha
sendt et slips til Sebastian, men
sistnevnte skal ha likevel ha
avstått fra å ta det på seg. 

Industriministeren henviste til at
hans departement har satt en
grense på luftkondisjoneringen i
sine kontorer for å spare energi.
Derfor er det også blitt bestemt
at de ansatte skal slippe å bære
slips gjennom sommeren. Bort-
sett fra når de deltar i offisielle
tilstelninger.

Jose Bono spurte om ikke en
parlamentsdebatt var tilstrekke-
lig offisiell, hvorpå Sebastian
svarte ved å overrekke han et ter-
mometer, samt å foreslå at også
luftkondisjoneringen i parla-
mentet burde senkes. 

Arbeidsminister Celestino Cor-
bacho har stilt seg på industrim-

inister Sebastians side og drop-
pet slipset. Det er uvisst om flere
fremtredende politikere vil følge
etter.

Minister nekter å bruke slips
Madrid

FOR VARMT: Sebastian synes rett
og slett det ble for varmt i sommer.

P
opikonet Madonna skal
holde konsert i Valencia
den 18. september. Den

amerikanske sangerinnen har
valgt Valencia fremfor Madrid,
Barcelona og Alicante som åsted
for sin eneste konsert i Spania
under sin ”Sticky and Sweet”
turne.

Det er lagt ut 60.000 billetter til
Madonnakonserten. For en av de
4.000 sitteplassene må du ut med

165 euro. Billett til en av de
55.000 ståplassene koster 99
euro. Og de 1.000 VIP billettene
er priset til 255 euro. Billetene
kan kjøpes på Carrefour Viajes,
FNAC og i Tipo butikkene. Det
er ventet at konserten vil bli ut-
solgt ganske raskt. I Lisboa ble
de 75.000 utlagte billettene solgt
på bare få uker.

Nyheten om at Madonna hadde
valgt Valencia kom som et sjokk

på Alicantes ordfører Luis Diaz
Alperi, som etter hvert måtte in-
nrømme at han ikke klarte å hale
i land en avtale med Madonna,
til tross for at han lovte byens
befolkning at han skulle klare
det for et par måneder siden. I ut-
gangspunktet skulle egentlig
Madonna holde konsert både i
Madrid og Barcelona, men ingen
av byene lykkes i å forhandle
frem en kontrakt. 

Madonna til Valencia i September
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Museo del Mar y de la Sal
Torreviejas beste tips på museumsfronten er
kanskje Museo del Mar y de la Sal i calle Patri-
cio Perez 10. Der får du en fin innføring i byens
stolte tradisjoner for sjøfart og saltproduksjon.

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

har som formål å dokumentere
den avgjørende innflytelsen
havet og saltproduksjonen har
hatt på byens utvikling og be-
folkning. 

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

SALTPRODUKSJONEN

I 1491 begynte saltproduksjonen
i La Mata området, og i 1795 ble
det gitt ordre om å forberede
saltutvinning i Torrevieja. Etter
at infrastrukturen sto klar i 1802,
fulgte en periode med eksplosiv
utvikling også for sjøfarten, da
særlig i form av shipping. 

Torreviejas saltproduksjon er i
dag unik i verdenssammenheng.
Siden begynnelsen av det 19.
århundre har tradisjonene gått i
arv fra generasjon til generasjon.
Prosessen er i praksis den
samme i dag, som den var for
200 år siden.

Myndighetene i Torrevieja leg-
ger stor vekt på at denne tradis-
jonen ikke skal gå tapt. Hvert år

arrangeres kurser for elever ved
Inmaculada skolen, her under-
viser en gruppe ildsjeler i pro-
duksjonsmetoder og
saltutvinningens historie.
Kursene avsluttes ved at hver
enkelt elev deltar i byggingen av
en ”saltbåt”.

SJØFARTEN

Med saltproduksjonen fulgte
sjøfarten, og ikke minst båtbyg-
gingen, verftene poppet opp i
Torreviejas blomstrende hav-
neområde. Salteksporten med-
førte en boom for områdets
båtbyggere, som igjen ga liv til
seilmakerindustrien, som for
alvor skjøt fart fra slutten av det
19. århundre.

På Museo del Mar y de la Sal

finner du en rekke historiske
gjenstander fra både båtbyg-
gerindustrien og seilmakerindus-
trien. Dessuten er byens, drøyt
200 år gamle, fiskeritradisjoner
rikelig representert. 

En liten del av museet er tilegnet
den spanske marinen. Blant de
nyeste tiskuddene finner man
”S-61 Delfin” og ”Albatross
III”. Førstnevnte er en gammel
militær ubåt, mens ”Albatross
III” tidligere har patruljert mid-
delhavskysten for det spanske
tollvesenet. Begge båtene kan
beskues, både innvendig og
utvendig, nede på havna i Torre-
vieja, nærmere bestemt på
Museo Flotante, som er en del av
Museo del Mar y de la Sal.    

Torrevieja

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

FORTSATT STOR PRODUKSJON:  Torrevieja er fortsatt blant verdens største produsenter av salt.

FLYTENDE MUSEUM:  Den
gamle tollbåten “Albatross” og
ubåten “S-61 Delfin” er begge
omgjort til flytende museum der de
ligger i havnen.
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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 

Rio Safari
-Dyreparken i Elche
Midt mellom Santa Pola og Elche finner
man Rio Safari. Den over 20 år gamle
dyreparken kan fremstå som litt småslitt,
men ikke la deg skremme av førstein-
ntrykket. Rio Safari er definitivt verdt et
besøk.

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

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

Vi anbefaler førstnevnte alterna-
tiv, parken er ikke større enn at
alt kan nås til fots. Det gir
dessuten en annerledes op-
plevelse å spasere. Barna kom-
mer liksom mer i nærkontakt
med dyrene. Det er hele tiden
noe nytt og spennende som ven-
ter, så de minste rekker aldri å
kjede seg.

Rio Safari byr på opplevelser
både for store og små, og egner
seg utmerket for familieutfluk-
ter. Her kan du se sjimpanser
som steller hverandre,
krokodiller som sløver i som-
mervarmen, og staselige sjiraf-

fer, som ter seg som om de var
helt alene her i verden. Ellers
kan dyreparken friste med blant
annet løver, slanger og
krokodiller.

Det arrangeres dessuten
forskjellige show i Rio Safari.
Daglig viser papegøyer, elefan-
ter og sjøløver frem sine
ablegøyer. Det er også mulighet
til å komme i nærkontakt med
både slanger og krokodiller. La
deg bli fotografert med en pyton
rundt halsen eller en
babykrokodille, med gjenteipet
kjeft, på skulderen. 

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

www.riosafari.com

PYTHON: Denne  burmesiske python slangen 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.

OM DU TØR?: Om du ønsker det kan
du bli avbildet med denn krabaten i bytte
mot noen euro.

KLAPPE, KLAPPE, SØTE... Parken er full av små og store krypdyr. Dette er
Cayman fra Karibien som forøvrig har fått tape over gapet for anledningen.

SKORPION: En svart skorpion pirrer
nysgjerrigheten mere enn frykten.

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
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

14år i Spania

NYHET !!
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Aquopolis
Den største blant badeparkene i
Torrevieja er Aquopolis på nord-
siden av sentrum, like i nærheten
av kjøpesentrene Habaneras og
Carrefour. Anlegget inneholder
et stort utvalg av sklier for store
og små, og bassenger i forskjel-
lige dybder og fasonger, inklud-
ert et bølgebasseng. 

De aller fleste vil finne noe som
faller i smak på Aquopolis. Det
er bra med muligheter for de
minste, men også for de som er
ute etter mer fart og spenning.  I
tillegg er det godt med solsenger
og steder å slappe av i solen for
de som foretrekker det. Parken
har flere serveringssteder inne
på området, og det finnes en
egen pikniksone, hvor du kan ha
med deg egen mat. Storebroren
blant badeparkene i Torrevieja er
så avgjort et sted for hele fami-
lien.

ÅPNINGSTIDER:
11.00-19.00 (juni-august)
11.00-18.00 (september)

PRISER:
Barn 4-10 år  15.95 euro
Voksne            20.95 euro

Senior             15.95 euro
Gruppepriser (minimum 20):
Barn      12.15 euro
Voksne  16.70 euro
Senior    12.15 euro
www.aquopolis.es

Badeparkene i Torrevieja området
AQUAPOLIS

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

KAMIKAZE: Denne vannsklia er mest populær hos de største “barna”.

BLACK HOLE: Det finnes en stort
utvalg for forskjellige vannsklier i
parken. Og for de mindre barna finnes
det en rekke små bassenger. Med og
uten strøm i vannet.
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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)

Bredbånd Internet
Telefoni tjenester

over WiMAX

Du trenger ingen fasttelefon fra 
Telefonica for å få ubegrenset 

Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!

Dekning

Ingen dekning

Planlagt dekning

For informasjon

Tel 902.347.328 - www.aeromax.es
*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.

Aqua-Park 

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

lieutflukter, og er definitivt verdt
et besøk. Særlig hvis du er blant
dem som syntes Aqualandia blir
litt for stressende i lengden.

ÅPNINGSTIDER:
11.00-19.00 (juni-september)

PRISER:
Barn under 4 år   gratis
Barn 4-10 år        8 euro
Voksne                10 euro
Senior                 8 euro 

F l a m i n g o
Aqua Park
I La Siesta urbanisasjonen, ikke
langt fra den norske sjø-
mannskirken, finner vi den siste
av Torreviejas badeparker.
Flamingo Aqua Park, som er den
minste av de tre, er liten og over-
siktelig. Her finnes to sklier og
et stort basseng med forskjellige
dybder, utlån av solsenger
(gratis), og et par steder som
serverer mat og drikke.
Flamingo Aqua Park er, i likhet
med de to andre badeparkene, et

sted for hele familien. 

ÅPNINGSTIDER:
11.00-19.00 (juni – september)

PRISER:
Barn under 4 år     gratis
Barn 4-12 år           7 euro
Voksne                    9 euro
Senior                     8  euro 
www.aquaparkflamingo.com

AQUA-PARK ROJALES:
Badeparken i Rojales har sklier 

for små og store våghalser.

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

FLAMINGO AQUA PARK
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M
yndighetene i Valencia
har omgjort det ut-
tørkede elveleiet etter

elven Rio Turia til en hyper-
moderne bydel ved navn La Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias.
Byens egen stjernearkitekt San-
tiago Calatrava, har fått boltre
seg fritt på det 350.000 kvadrat-
meter store området. Resultatet
er enestående i verdenssammen-
heng.

Det er fullt mulig å bruke en hel
dag eller flere i La Ciudad de las
Artes y las Ciencias. Her er nok
av spektakulær arkitektur, bane-
brytende ingeniørkunst og
museer i verdensklasse. Hove-
dattraksjonene er El Palau,
Museo Principe Felipe, L’Hem-
isferic, L’Umbracle og akvariet
L’Oceanogràfic, som kanskje er
den mest imponerende av dem
alle.

Akvariet består av et område på
hele 110.000 kvadratmeter, hvor
42 millioner liter saltvann huser
det meste av det verdenshavene
har å by på, inkludert sjøløver,
delfiner, rokker og hai.

Atlanterhavstunnelen, eller
”haitunnelen” som mange kaller
den, er ved siden av de spek-
takulære delfinshowene, et av
akvariets definitive høydepunk-
ter. Her kan man vandre blant
haier og rokker, og beskue At-
lanterhavets unike marine fauna
på nært hold.

Det er lett å komme seg til La
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias og L’Oceanogràfic. Kom-
mer du i egen bil kan du parkere
i det underjordiske parker-
ingsanlegget som opererer med
overkommelige priser. Ellers har
”Vitenskapsbyen” gode buss-
forbindelser til Valencia sen-

trum. 

FAKTA:
Byggingen av La Ciudad de las
Artes y las Ciencias ble påbeg-
ynt i 1996. I 1998 stod det første
bygget, L’Hemisferic, ferdig, og
siden den gang har de ulike
avdelingene åpnet litt etter hvert.
I dag mottar ”Vitenskapsbyen”
rundt tre millioner besøkende
hvert år.

La Ciudad de las Artes y las
Ciencias er utformet av arkitek-
ten Santiago Calatrava, som
blant annet har tegnet den nye
togstasjonen ved World Trade
Center i New York og
Olympiastadion i Athen.
Allerede som barn skal han ha
bestemt seg for at han en dag
skulle lage noe spesielt for sin
kjære hjemby.

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” i Valencia, La Ciudad de las Artes y las Ciencias, er
en av Spanias nyere hovedattraksjoner. Er du i området, sørg for å få
med deg akvariet L’Oceanografic, som er Europas største av sitt slag.

Ciudad de las Artes y las Ciencias:

L’Oceanogràfic 
– Akvariet i Valencia

ARKTIS: Du kjenner kulden slå imot deg i det du går inn i den enorme “igloen” hvor dyr som naturlig hører hjemme
i arktis holder til i det 360 grader store akvariet. Beluga hval og sjøløver er noen av dyrene vi finner her.
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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 salt-
vannstankene 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?

DELFINSHOW: I det enorme saltvannsbassenget holder delfinene show
flere ganger daglig. Se parkens “timeplanen” i det du kjøper billetter for 
detaljer om tidspunkt. Delfinariet har den største vanntanken i Europa. 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA:
Siste bygget ferdig i området åpnet i 
2007 er i hovedsak en hyper-
moderne konsertsal. Men 
bygget er i seg selv en 
attraksjon av 
dimensjoner, 
natt som dag.
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Safari Aitana
– Blant ville dyr i spanske fjell

Det er ikke nødvendig å reise helt til Afrika for å oppleve flodhester
og elefanter i naturlige omgivelser. Det holder med en tur til Safari
Aitana. Husk bare å rulle opp vinduene når du nærmer deg løvene.

ASIATISK ELEFANT: Det er en
avslappet stemning i Safari Aitana.
Du må gjerne bli med når elefantene
skal fores. 
LOBO IBERICO: De spanske lvene
løper noe rastløst rundt i sin del av
safari-parken.

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

T
ar du bilen oppover fjel-
lene mot Benimantell, via
La Nucia, Polop og

Guadalest, så vil du flere steder
langs veien se skilter til Safari
Aitana, som ligger i en in-
nelukket dal i Aitana fjellene.
Ingen steder på Costa Blanca
kommer du nærmere en ekte
”safarifølelse” enn her.

I Safari Aitana kan du kjøre egen
bil blant ville dyr av alle slag, alt
fra syv meter høye giraffer til pa-
pegøyer i alle regnbuens farger.
De første opplevelsene får du
allerede ved inngangen. Der blir
du sannsynligvis møtt av en

gjeng med rampete apekatter,
som vil gjøre alt de kan for å
nappe til seg noe av det du måtte
medbringe av mat eller snacks.  

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

nok løveparken. Løvene går løse
inne på et stort område som er
avgrenset fra resten av Safari Ai-
tana. Her er det viktig å skalke
lukene og sørge for at dører og
vinduer er skikkelig lukket. Er
man riktig heldig kommer
løvene helt innpå bilen.

ÅPNINGSTIDER:
11.00-18.00 (vinterhalvåret)
11.00-19.00 (sommerhalvåret)
Mulighet for guidede turer
11.00-15.00

PRISER:
Barn under 3år: Gratis.
Barn fra 4 til 10 år: 11 euro
Andre: 16 euro 

www.safariaitana.com    

TRAFIKKORK?: En rolig, syv meter høy, giraff med engasjerte tilskuere
sperrer veien for oss.

FOR FARLIG: De fleste dyrene i
parken går fritt omkring. Nesehornet
er ett av få  du ikke får komme helt
inn til.
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Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
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

14år 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 €

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

Luftballongferd i Elche
Søker du en opplevelse litt utenom det vanlige, kan
du ta turen til Elche. Med Aero Globo har du mu-
lighet til å se områdets landskap fra en luftballong.

P
å Aero Globos ballongut-
flukter får du oppleve den
Sørlige Alicanteprovinsen

fra fugleperspektiv. De erfarne
arrangørene lover deg en tur du
aldri vil glemme. Så, hvis du
ikke har høydeskrekk, ta med
deg familie eller venner og la
deg frakte opptil en kilometer til
værs i en ekte luftballong.

Hele opplegget varer i tre timer,
hvorav man er i lufta ca 50 min-
utter. Resten av tiden brukes til å
rigge ballongen, champagne
piknik, og transport til og fra
landingspunktet, som ligger
omtrent midt i mellom Callosa
de Segura og Catral. 

Etter den komfortable og
støyfrie ”lufteturen” blir du hen-

vist til et ferdig dekket
piknikbord, hvor du blir servert
et glass duggfrisk spansk Cava.
Til slutt få du utdelt et diplom
som for alltid vil minne deg på
dine opplevelser med Aero
Globo og pilot Jose Antonio.

RESERVASJON:
reservas@aeroglobo.com
www.aeroglobo.com
Tlf +34 660 253 387

Ballongutfluktene må forhånds-
bestilles og det er begrenset med
plasser. Gruppebestillinger er
mulig.

PRISER:
Voksne 130 euro
Barn      95 euro

F
ire mindre bomber ble
detonert i to nordspanske
badebyer søndag den 20.

juli. Ingen personer skal ha blitt
skadd i attentatene.

Den første bomben gikk av i
Laredo, like etter ble tre bomber
detonert, ytterligere en i Laredo
og to i Noja, en annen badeby 19
kilometer unna Laredo.

En mann skal ha ringt og varslet

bombeattentatene. Han sa at fire
bomber var utplassert på strand-
promenader og ved strender i
Laredo, Noja, Ris, samt ved en
golfbane i nærheten av Noja på
den cantabriske kysten. Den
anonyme innringeren sa at han
representerte ETA.

På grunn av opprigningen rakk
politiet å evakuere området 45
minutter før bomben i Laredo
detonerte. Folk lå i dekning i

barer og restauranter da ek-
splosjonen sendte en 25 meter
høy røyksøyle til værs.

Bombeattentatet fører seg inn i
en lang rekke angrep utført av
ETA etter at de offisielt opphevet
våpenhvilen våren 2006. Over
800 personer er blitt drept av den
baskiske separatistorganisasjo-
nen siden begynnelsen av 60-tal-
let.

Bomber i nord-spanske badebyer

H
ele 45 personer ble skadet
i løpet av årets okseløp i
Pamplona. Som vanlig

måtte flere publikummere løpe for
livet med løpske okser i hælene.

Okseløpet varer i 8 dager. Allerede
den første dagen ble ni personer
skadd etter å ha løpt de 850 me-
terne gjennom gamlebyen med
seks illsinte okser etter seg.   

Den siste dagen ble 5 mennesker
skadd etter at de snublet og falt i
trengselen. Ingen av disse skal
imidlertid ha pådratt seg alvorlige
skader. 

Verre var det med en 26 år gam-
mel colombianer som fikk okse-
hornene gjennom lårene. Han må
belage seg på et lengre sykehu-
sopphold. 

Okseløpet i Pamplona er en del av
den årlige San Fermin festivalen.
Hvert år resulterer løpet i person-
skader. De aller fleste slipper unna
med blåmerker og skrubbsår, men
enkelte har også pådratt seg
alvorlige hodeskader gjennom
årenes løp.

Siden starten i 1911 har 14 per-
soner blitt drept under det tradis-
jonelle okseløpet.

45 skadet i årets okseløp i Pamplona

Stranden i Laredo
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VOKALIST SØKER BAND

Jazz band søkes av kvinnelig
vokalist 39 år, har kontrakt mu-
ligheter og spille jobber. Dinah
Washington inspirert, men alt av
interresse. Ta kontakt med Nina 
Telefon: 693 368 932

ØNSKES KJØPT GITAR ELLER BANJO

Kjøpes brukt gitar eller banjo 
Tlf 966865953

HUNDVAKT SÖKES
Boxer tik 5 år och Boston Terrier
tik 1 år söker någon som kan
passa oss någon week end nu
och då. Vi är snälla och vi skäller
inte. Vi bor i Al Faz.
Telefon: 662072951  

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

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

MERCEDES C280
Selger min Mercedes C280 sport
stasjonsvogn -98 modell.
162.000 km. ITV godkjent til
mai 09. Sporty familiebil. 5.000
euro. Telefon: 620817801  

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

ALBIR

Til leie omgående. September
2008, 75 kvadrat, 2 soverom, 1,4
mål tomt ,svømmebaseng.Van-
nvarme i alle gulv.Fin leilighet
500 euro i mnd og 3mnd De-
positum. ta kontakt 
Telefon: +47 97 98 58 68  

ALBIR

Koselig liten leil. Gangavstand
til stranden og sentrum. I 2. etg.
i vårt hus m.egen inng. Stue med
kjk. krok. og spiseplass. Ett bad
og 2 soverom. Ønsker å leie ut
til kun en person, som er ærlig,
pålitelig, ryddig og ikkerøyker. €
500 pr.mnd. strøm og vann inkl.
Ledig fra 6.okt.
Telefon: 0034 695 592402  

ALBIR

Leilighet til leie i Albir fullt
møblert 2 soverom, 1 bad,
kjøkken og stue, sydvendt
balkong, A/C, norske, spanske
og engelske kanaler, parkering i
garasje, basseng. Gangavstand
til butikker, restauranter og
stranden. Ingen husdyr. 650
euro/mnd + strøm & vann +34
610 533 525

VILLA I ALBIR

Pen villa sentralt i Albir Nyere
villa m/4 soverom, 3 bad, privat
basseng og hage. 1 soverom med
on-suite bad, 1 med hydromas-
sasje badekar. Balkong med ut-
sikt til fjell og solnedgang, egen
parkering på tomt. Kort vei til
norsk kirkesenter, og norsk skole
i Albir. Norske og engelske tv-

kanaler. Gangavstand til strand
og butikk/restauranter. Leies ut i
perioden Sep-08 til Jun-09. €
1.600/mnd + strøm/vann. Bilder
sendes på forespørsel.
Telefon: +34 670 577 721  

ALFAZ DEL PI

Barranco Hondo Møblert
enebolig til leie. 3 Soverom, 2
bad, terasser,saltvannsbasseng,
norske tvkanaler. ca 4 km fra den
norske skolen i Alfaz. Gjerne
langtidsleie. Tlf: 610 609 913 

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

TORREVIEJA

Lagenhet saljes torrevieja my-
cket fin en sovrums lag. i bot-
tenplan saljes i Torrevieja, nar
plaza del calvario. NYbyggt hus,
lagenheten ar mycket rymlig o ar
aven moblerad. pris endast
57.000 euros!!! ring for visn.
Telefon: 655624139  

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

Liten 50m2,leilighet med alle
tekniske kvaliteter ledig 1/9-08
til 31/1-09. €.450,- 2 soverom. 2
stk. aircon/varme. 3 stk. TV,
m/alle nordiske kanaler +210 stk
Internasjonale kanaler. ADSL-
Trådløst & fastelefon. Trapp
inne i leiligheten til stort 25m2
solarium med utsikt til Playa La
Mata. Ferdig infrastuktur, 30
restauranter i gåavstand, 40m
tilsupermercado & 5min til
playa La Mata. 
Telefon: +47 55360000  

QUESADA

Nære Norske skolen i Quesada
Ledig leilighet med tre soverom
og to bad.Fuldt utstyrt for 6 per-
soner. Klimaannlegg. Ligger ca
10 min fra den Norske
skolen.Ledig for skoleåret 08-
09. Ta gjerne kontakt for mer

info Telefon: 004792681355

bung. saljes i Lago Jardin2 Strax
soder om Torrevieja, vid det nya
sjukhuset, saljes en valskott
bung. 1:a van. 1 sovr. AC,
moblerad, utsikt over parken.
Solig. pris endast 65.000€ ring
for visn. 
Telefon: 655 62 41 39  

CABO ROIG

Til leie på Cabo Roig Leilighet
med 2 soverom kjøkken stue
vaskerom terrasse og liten hage
til leie på Cabo Roig som ligger
6 km syd for Torrevieja.Stort
svømmebaseng i fin hage og
bare 200m til fin sandstrand. Pris
kr. 2750 pr uke + 50 auro for
rengjøring og vask ledig fra
08aug.08 
Telefon: 00 47 90228973  

ALTOS DEL LA BAHIA

Leilighet i firmannsbolig tilbys,3
soverom,2 bad,fullt møblert og
god uteplass selges til sterkt re-
dusert pris 163 000 € 
Nypris 195 000€ 
Tlf: 0047 90550490  

TORREVIEJA BY, SENTRALT

Mindre, fullt møblert leilighet,
komb stue/soverum, kjøkken,
bad, stor terrasse, utsikt, heis,
aircondition, flere tvkanaler,
bygd 2002, lys og pen, selges
77000E.Kan sees fra 8.august
Tlf 695446807

ROCIODELMAR

Leil.RocioDelMar/VistaAlegr
Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved stren-
der til leie. Ca. 40 min fra Ali-
cante flyplass og Murcia
flyplass. 3-4 km. sør for Torre-
vieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Lei-
ligheten består av stue, 2
soverom, nytt kjøkken, bad med
vaskemaskin. Leiligheten har
også kabel TV med norske og
bl.a. andre skandinaviske
kanaler. Bilder kan sendes via
mail. Tel. 47.55 93 05 55

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

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!

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

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

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra databaserelaterte web-

prosjekter. 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

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 døgnet,rullestolvennlig.
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 
682 Gokart

Alicanteprovinsens kanskje feteste gokartbaner finner du på Orihuela
Costa, noen få kilometer syd for Torrevieja, like ved Punta Prima. 

G
o-Karts Orihuela Costa
tilbyr alt fra ”baby-
gokarter” til 400 kubikks

racinggokarter. Barn helt ned i 5
år kan utfolde seg og lære seg og
kjøre på den minste banen, hvor
maksimumshastighetene er be-
grenset til 25 kilometer i timen.

Juniorbanen er tilpasset de mel-
lom 10 og 15 år, den er større og
mer krevende enn barnebanen,
og gokartene har større motor-
volum. Her kan ungdommen,
særlig de som drømmer om en
racebilfremtid, virkelig boltre
seg.

For de over 16 år finnes en stor

bane hvor du lett kan få følelsen
av at du deltar i et ekte formel-1
løp. De voksne kan velge mel-
lom vanlige 270 kubikks
gokarter, eller verstingene, rac-
inggokartene på 400 kubikk. 

I tillegg til gokartbanene, er det
også crossløyper for fire
hjulinger på Go-Karts Orihuela
Costa. Dessuten rommer an-
legget, en restaurant, en lekepark
for de aller minste, og en spille-
hall med blant annet videospill,
internett og billiard. Så det burde
være alternativer for hele fami-
lien.
www.gokartsorihuelacosta.com

ÅPENT ALLE DAGER:
11.00-01.30 (20. juni – 10. Sep-
tember)  
11.00-22.00 (20. september – 20. 
juni)

PRISER:
Gokart
400 kubikk 20 euro (8 minutter)
250 kubikk 16 euro (8 minutter)
6 kubikk 10 euro (8 minutter)
3,5 kubikk 7 euro (8minutter)
Dobbel (en voksen og et barn)
14 euro (8 minutter)
Fire Hjuling
50 kubikk 7 euro (8 minutter) 

Utenriksministeren til Gibraltar i 2009     

U
tenriksminister Miguel
Angel Moratinos blir, i
februar til neste år, den

første spanske minister som
noensinne besøker Gibraltar, op-
plyser en talsmann for Zapa-
teroregjeringen.

Det er blitt bestemt etter et møte
i London i begynnelsen av juli,
mellom Moratinos, den britiske
utenriksministeren David
Miliband, og Gibraltars førstem-
inister Peter Caruana. 

Avgjørelsen blir sett på som et

skritt i retning når det gjelder å
løse konflikten mellom de to lan-
dene rundt den britiske kolonien.
Flere spanske ministere har
tidligere mellomlandet på fly-
plassen på Gibraltar, men ingen
har noen gang reist på offisielt
besøk.       



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
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