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Reisetips Alicante provinsen i Spania

Om Alicante Guiden Om Alicante Guiden   

I denne Alicante guiden tar vi for oss alt du trenger vite om aktiviteter of opplevelser for
hele familien i Alicante. Gode lokale restauranter, og de beste strendene, samt reisetips om
byer og tettsteder langs hele Costa Blanca kysten. Guiden er ment som en inspirasjon, og et
hjelpemiddel til gode attraksjoner, severdigheter og tjenester i Alicante.  

TIPS:TIPS: Du kan fritt dele denne guiden med andre som trives på Costa Blanca. Kopiering
eller redigerering av innholdet i denne eboken er forbudt. Denne eboken er produsert i
samarbeid med NorwegianContent.com. 

Alicante sentrum
Start byturen ved å spasere langs den vakre strandpromenaden, la Explanada, byens
storstue og aller vakreste park. Her er det nok å se på! Se på trærne, de ser ut som flere meter
store garnnøster med hundrevis av forvridde røtter som svever oppe i luften! Langs
promenaden ligger en rekke salgsboder med kunsthåndverk, tekstiler, smykker og rav.
Ellers sitter byens fedre, og mødre, ofte her langs la Explanada, på dertil utsatte stoler.
Prater, leser aviser eller bare betrakter livet. Det er nesten alltid skygge her fra de store
palmetrærne. Mens du anerer langs park, stoler, gjøglere og salgsboder har du den otte
utsikten til sjøen. Muligheten til noe å drikke og bite i er også så absolutt tilstede. 

I nesten parisisk stil ligger det langs hele promenaden et nt utvalg av restauranter, kafeer
og barer hvor du kan se og bli sett. I sentrum er de beste handleområdene i og rundt
hovedgatene i sentrum, ramblas og Avenida Federico Soto/Doctor Gadea. Også i Avenida
de Maisonnave nner en kjente butikkjeder og blant annet det kjente varemagasinet El
Corte Ingles. Ellers nner vi kjøpesenteret Panoramis, som ligger nede ved havnemarinaen
på Explanadas vestlige ende, og kjøpesenteret Centro Comercial Gran Vía på nordsiden av
byen. Ved universitetet er det et stort outlet varehus, hvor en kan gjøre et kupp på kjente
merkevarer.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Castillo de Santa Bárbara borgen Alicante
På toppen av Benacantil fjellet ruver det gedigne
fortet. Uansett hvor du be nner deg i Alicante,
ser du Santa Barbara 166 meter over bybildet.
Fortet har vært et yndet mål for erobring opp
gjennom tidene. Til tross for stadige angrep og
ødeleggelser, har fortet klart seg gjennom de
tø este slag. Til glede for alle turister og
historieinteresserte i vår tid. Den enkleste måten å
komme seg til fortet på er å enten ta toget inn til
Alicante og gå av i havnen, eller parkere bilen i
det store underjordiske parkeringshuset i
havnen. 

Fra havneområdet er det to minutter å gå til heisen som bringer deg opp til fortet. Står du
med ryggen til stranden, vil du se inngangen til heisen rett over gaten. «Castillo de Santa
Barbara» står det på et stort skilt. En lang tunnel fører deg inn til heisen. Det koster 2,40
pero person tur/retur, og du kan velge om du vil gå av på nedre eller øvre plan i borgen.
Borgen består nemlig av tre platåer, hvorav det øverste er det eldste. 

Borgen Santa Barbara. ligger på toppen av det 166 m. høye fjellet Benacantil som ligger
rett foran deg når du kommer inn til Alicante nordfra. Opprinnelig var borgen arabisk,
men Alfonso the Castilla erobret den, og kalte den Santa Barbara. Borgen var lenge en
ruin, men i dag framstår den som en velrestaurert middelalderborg som brukes til estas og
utstillinger. Utsikten fra toppen av borgen må oppleves. 

Fra Explanadaen nede ved havnen går det elektrisk heis, inne i fjellet, helt opp til toppen av
Santa Barbara. Spør etter heisen: (lydskrift) Assensår al Kastiii-jo Santa Barrbara. Inne i
borgen nner du en interessant utstilling spanske skulpturer og her inne ligger det også en
kafeteria for den som blir sulten og tørst. Hele sommerhalvåret har de her konserter.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Gamlebyen Alicante

Som mange andre spanske byer har også Alicante en “gamleby”, med sjarmerende smale
gater, gamle bygårder med otte utsmykninger, små butikker og tapas restauranter side om
side. Men det har ikke alltid vært slik, for bare noen tiår tilbake var gamlebyen i ferd med å
falle fra hverandre, og ble sett på som “den dårlige delen av byen”. Med et statlig initiativ
ble bydelen pusset opp, og en fikk tilbake til sin tidligere storhet. 

Bygninger som er verdt å se i gamlebyen er “Iglesia de Santa Maria” byens eldste kirke som
er bygd på ruinene av en moske, Concatedralde San Nicolas de Bari fra 1600-tallet og
Museo de Bellas Artes Gravina. Ved foten av Benacantil, nner en Barrio de Santa Cruz,
som er det eldste bebodde området i Alicante. 

På søndager og torsdager fra 10 til 1430 har de her, bak rådhuset, marked med gamle
mynter, frimerker, antikviteter og kunsthåndverk. De trange gatene i Barrio med hyggelige
små restauranter, rimelige hotell og interessante butikker er så absolutt et besøk verdt.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Promenaden i Alicante

I sentrum av Alicante kan en ikke unngå å nne byens otte promenade «Explanada d
´Espanya». Her spaserer en på et mønster av 6,6 millioner svarte, røde og kremfargede

iser. På en tur langs promenaden møter en restauranter, lekeplasser, musikanter og
utallige boder med håndverkskunst og suvenirer, og om en ønsker er det mulig å dyppe
tærne i Middelhavet. 

På sørsiden ligger havnemarinaen Puerto Viejo med hundrevis av fritidsbåter i alle
størrelser, og på nordsiden uterestauranter og barer. Øst for havnemarinaen har det de
senere årene vokst frem et nytt og moderne underholdningsområde, med kinoer, nye
restauranter og barer.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Reisetips Alicante i Spania

Alicante havn

Havnen er Alicantes viktigste del og den travlese delen av byen. Vil du se nærmere på
havnen så spaser et kort stykke nordover mot hotell Melia. Her på moloen ligger det en
rekke butikker og spisesteder. Om sommeren har de også utendørskonserter her. 

Havnen er som skapt til en fototur og hvis du har lyst kan du ta lokalbåten ut til øya
Tabarca. Turen tar under én time og her ute er det mye og se og gode muligheter til både
mat og overnatting. Alicante får årlig besøk av ere cruiseskip enn noen annen havn i
Spania.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Severdigheter og attraksjoner i Alicante

Alicantes arkeologiske museum, MARQ åpnet for bare noen år siden. Vant da prisen for
Europas Beste Museum. Museet ligger i det gamle, ombygde sykehuset San Juan de Dios.
Et meget vellykket restaureringsarbeid. For dette er blitt et så ganske annerledes museum,
ikke et av disse vanlige tørre og kjedelige med hyller, skap og støvete glassmontere. Nei,
dette er en ny, radikal presentasjon! Her er satt opp svære tablåer med musikk, bevegelse og
video på i alt over 9.000 kvadratmeter! Beregn derfor god tid!  

De forskjellige epokene har fått hvert sitt rom: Prehistorisk kunst. Iberisk kunst. Romersk
kultur. Middelalderkultur. Vår tid. Og for tiden viser de også utstillingen: gull fra Peru.
Åpent: tirs/fre.10-19. l¯rd-9-14. Adresse: Plaza Doctor GÛmez Ulla, La Goteta. Telefon:
96 514 9006 Buss: 2, 6, 9, 20, 23. Vil du spørre etter museet så si: (lydskrift) MoseåMark.

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Antropolåchiko. Gravina Museu de Belles Artes, MUBAG, Alicantes hovedmuseum for
bildende kunst, ligger sentralt i et vakkert slott bygget av greven av Lumiares mellom 1748
og 1808. Slottet huser 4 etasjer med malerier, skulpturer og tegninger fra middelalderen til
1920 årene. Åpent: tirs/fre. 10-14 o 16-20. lørd-10-14. Gratis. Og skal du spørre etter dette
museet så si: (lydskrift) GravÌnna. Moss-eå de belles artes.

Teatro Principal. Et herlig, gammelt barokkteater hvor det vises mange ne forestillinger
(du trenger ikke spansk til alle sammen) og mange internasjonale konserter og ballet. 

Les mer om severdigheter og attraksjoner i Alicante

Aktiviteter for barn i Alicante
Alicante er den perfekte feriedestinasjon å reise til
hvis du har med barn. I tillegg til fantastisk klima og

otte sandstrender som kan holde barn i aktivitet i
dagesvis, nnes ere aktiviteter og attraksjoner rettet
mot små og store barn i hele Alicante provinsen. I
Spania som i Norge er familien hjertet av alt, og
langs hele Alicante provinsen nner du et variert
utvalg av aktiviteter og attraksjoner som passer for
barn i alle aldre. 

Glade barn gir lykkelige foreldre, og det er grunnen til at Costa Blanca er et så stort familie
reisemål. Det er nok aktiviteter, opplevelser og severdigheter her for å holde både store og
små i aktivitet hele året. 

Les mer om aktiviteter for små og store barn i Alicante

Reisetips Alicante provinsen i Spania
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Shopping i Alicante
Selv om de færreste drar til Alicante i Spania kun for
å shoppe, er det godt med en pause fra strandlivet og
oppleve noe annet sammen med familien. Da er en
shoppingtur til Alicante sentrum et godt alternativ,
og prisene er gode sammenlignet med skandinavisk
nivå, og du kan gjøre en god del gode kupp. Penger
spart er penger tjent. 

De mest populære handleområdene i Alicante ligger
i og rundt de to nord/sør-gående hovedgatene i sentrum, Ramblas og Avenida Federico
Soto/Doctor Gadea. Også i Avenida de Maisonnave ligger det tett i tett med kjente
butikkjeder, og to store shoppingarkader, hvor du også nner varemagasinet El Corte
Ingles. Les mer om shopping i Alicante

Restauranter i Alicante
Ved siden av San Nicolas-katedralen ligger la
Catedra- la, et stilig spisested med god mat. Rolig
med koselig musikk og hyggelig service. C/San
Nicolas 14. Tlf. 96 5200 659. Også i gamlebyen, i
c/Lonja de Caballeros 10, ligger la Cuina d Avall.
Har både dagens meny og en kokk med fantasi og

ere uvanlige retter. C/Mayor, fotgjengersonen
bak rådhuset, har en rekke god spisesteder med
bord og stoler ute i gaten. Her i nummer 14 nner du La Casona Alicantina. Godt og
spansk med skinker fra taket, god vin og fisk. Les mer om restauranter i Alicante

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Overnatting i Alicante
Det er ikke alltid så lett å få med seg alt på én dag og da har du muligheten til bra og billig
overnatting i sentrum. Guest House Alicante i Calle Segura 20, ikke langt fra
sentralmarkedet og bussstasjonen, fyller alle disse kravene. Åpnet i 2003. Dobbeltrom med
bad fra 43 til 48 euro. Te og ka e er inkludert på rommet. De har også tv, videotelefon og
Internett. Gjester med bil kan parkere i garasjen 20 m. unna for 10 euro dag. Hyggelig,
rent og rimelig. Hostal Miagrosa ligger vegg i vegg med katedralen i calle Villavieja 8.
Dobbeltrom med bad 45 euro. Hygge- lig, enkelt familiehotell, midt i gamlebyen, 2
minutter fra stranda. Stor takterrase med utsikt til borgen. Kjøkken og vaskemaskin. Tv og
Internett. Kan absolutt anbefales.

Uteliv i Alicante

Alicante er kjent for å ha noen av de beste
utestedene i hele Spania, og tilbyr et stort utvalg av
nattklubber, puber og barer spredt rundt i byen for
å tilfredsstille enhver smak. Området El Puerto er
spesielt kjent for å ha et svært livlig natteliv, og
tiltrekker seg mange turister så vel som
lokalbefolkningen som søker etter en god natt ute i
Alicante. 

Området El Barrio er kjent for sitt fantastiske uteliv som er fylt med en rekke barer, mens
området Esplanada er mer populært i sommermånedene. Barer og klubber vanligvis åpner
kl 23:00 og stenger rundt 04:00 til 08:00, noe som gir rikelig med tid for alle å nyte
nattelivet som Alicante har å tilby. I tillegg til de barer og nattklubber som vi omtaler her i
denne artikkelen, anbefales det en tur til Chiringuitosene på Postiguet og San Juan
strendene, det sies at disse barene er vert for noen av de beste partyene på kvelden om
sommeren. Les mer om uteliv i Alicante 

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Spa i Alicante
Spa er en storvinner blant travle kvinner og
menn, og ere og ere unner seg litt luksus av og
til. Et Spaopphold er også perfekt å kombinere
sammen med ferie i utlandet. Planlegger du en
spaweekend i Alicante i Spania, men vet ikke helt
hvor du skal reise? For mange vil ferien i hovedsak
dreie seg om lange dager på stranden med bading
og diverse vann- og landaktiviteter. 

Det nnes imidlertid mye annet man kan oppleve i Alicante i Spania. Unn deg en reise til
et av disse luksuriøse spahotellene. Her kan du slappe av og lade batteriene og komme hjem
solbrun og uthvilt. Les mer om Spa og Spa hotell i Alicante
   

Strender i Alicante
I Alicante nner du noen av verdens beste
strender, og den hvite kyst har ikke mindre enn
200 kilometer med strender, og de ligger alle
sammen i Alicanteprovinsen hvor man kan nyte
late dager i sanden i det avslappende klimaet ved
Middelhavet. 

Alicante er en av Spanias mest populære destinasjoner, og det er det lett å forstå når man
kommer dit. Det er også et paradis for ekte strandløver. Badesesongen er lang også på
fastlandet, og det nnes mange gode strender langs kysten i Alicante provinsen. Les mer
om strender i Alicante

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Klima i Alicante
Alicantes beliggenhet ved Middelhavet bidrar til et
konstant mildt og behagelig klima året rundt, og
trekker til seg titusener av turister også på vinteren.
Temperaturen kryper svært sjelden under null, og snø
er nesten uhørt. Vinteren i Alicante og Costa Blanca
området er mild og sommeren varm, men sjelden
svært varm, og fuktigheten er relativt lav. 

Fra høsten til våren kommer det regn om lag en gang i uken, og når det er ikke er regn er
det ofte klarvær. Så mye klarvær viser seg igjen i temperaturen, og om sommeren er det
vanligvis 38 °C og høyere. Luften kan i tillegg være nokså fuktig, men det blir sjelden
nedbør ut av det. I fjelljkjeden Sierra Nevada kan likevel få snø om vinteren. 
Les mer om klima og været i Alicante

Flyplasstransport i Alicante
Flyplasstransport i Alicante er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller

yplasstransport i Alicante på internett. Det er
enkelt og man får i de este tilfeller billigere pris
enn ved å bestille ved ankomst til Spania. I tillegg
er utvalget mye større. 

Bruk vår sammenligningstjeneste for å få best pris på yplasstransport i Alicante. Vi
sammenligner priser fra Spanias ledende selskaper, da kan du selv velge hvilken bil, buss,
eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om flyplasstransport i Alicante

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Norske skoler i Alicante
Oversikt over norske skoler i Alicante med serti sering fra Utdanningsdirektoratet i
Norge. Der er både grunnskolen, der omfatter barneskolen og ungdomsskolen, i tillegg
den videregående skole. Pr dags dato nnes det tre norske skoler i Alicante provinsen, Den
Norske Skolen i Rojales som ligger mellom Alicante og La Manga på Costa Blanca kysten i
Spania, 10 min fra byene Guardamar og Torrevieja. Den Norske Skolen i Albir ligger i
Albir i Alfaz del Pi kommune på Costa Blanca, og Den norske Skole Costa Blanca som
også ligger i Alfaz del Pi kommune. Les mer om norske skoler i Alicante

Feriebolig i Alicante
På jakt etter den perfekte ferieboligen i Alicante
på Costa Blanca i Spania? Folk velger feriebolig i
Spania fremfor noe annet land som reisemål for
pensjonisttilværelsen, som feriebolig eller bare for
å slippe unna kulden noen uker. Med over 3000
feriehus og leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille
de fleste sitt behov. 

Enten det er en villa med svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller en penthouse
leilighet med alle fasiliteter. Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din
familie under ditt neste ferieopphold i Alicante. Glem trange dyre hoteller, kamp om
solsengene rundt bassenget, og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Alicante

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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Flyplassen i Alicante
El Altet yplass er den 6. mest tra kkerte
flyplassen i Spania, og blant de 50 mest trafikkerte i
hele Europa. Den nye yplassen ble åpnet 23.
mars 2011. Flyplassen har per i dag en
passasjermasse på 9 millioner i året, men har en
kapasitet på 20 millioner. 

Flyplassen i Alicante, El Altet, er en av landets
mest lønnsomme yplasser. Fra Norge er y den beste måten å komme seg til Alicante
lufthavn , både Norwegian, SAS og Ryan Air har direkte y fra ere byer i Norge.
Flyplassen i Alicante “El Altet” ligge bare 20 minutter fra sentrum, og det er ikke noe
problem å komme seg fra flyplassen til sentrum via enten buss eller taxi. 

Les mer om Alicante flyplass

Kontaktinformasjon Alicante LufthavnKontaktinformasjon Alicante Lufthavn
Telefon: 0034-96 691 9000
Nettside Alicante Lufthavn Avstand Alicante sentrum 12 km

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca
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