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Opplev Badebyen Albir i Spania
Albir i Spania . Det lille feriestedet Albir i området Alfaz del Pí nnes mellom
turistmagneten Benidorm og kunstnerbyen Altea i Spania. Det er ideelt for de som ønsker
et alternativ til de travle strendene i Benidorm, men som likevel liker å nyte solen og
strandlivet, og alle de andre fasilitetene til et fantastisk godt feriested.
Med Albir på Costa Blanca som utgangspunkt kan du oppleve det meste. Over alt nner
man slott og borger, noen er restaurert og gjort om til fantastiske museer, mens andre er
ruiner som i seg selv forteller sin historie. Turistkontorer og guidebøker er et must om du
vil ta deg rundt i området, eller enda bedre, reis med en profesjonell guide på tur og opplev
historien på nært hold. Spania er landet hvor historien lever, landet som Christo er
Columbus bandt sammen med den ”nye verden”, den mod- erne tids vugge.
Albir i Alicante provinsen har lenge vært et populært feriested for solhungrige nordmenn.
Her nnes det meste av faciliteter og tjenester. Et fantastisk klima, otte restauranter, gode
shoppingmuligheter, vakre strender, og et hav av severdigheter og aktiviteter for både store
og små.

Om Albir Guiden
I denne Albir guiden tar vi for oss alt du trenger vite om aktiviteter of opplevelser for hele
familien i Albir. 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 Albir.
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.
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Severdigheter og attraksjoner i Albir
Selv om Albir betegnes som en liten badeby er
det et hav av severdigheter og attraksjoner i Albir
og områdene rundt. Alt fra spennende ut ukter,
slott, turer, museum, markeder, til fartsfylte
opplevelser.

Her tar vi for oss alt av severdigheter og
attraksjoner i den lille kystbyen Albir i Spania.
Aktiviteter for både store og små, som garantert vil gi glede i løpet av ferien i Albir. Les mer
om severdigheter og attraksjoner i Albir

Aktiviteter for barn i Albir
Mange blir overrasket over at badebyen Albir,
som er mer kjent som en by hvor voksne drar på
ferie, faktisk har mange aktivitetstilbud, og ting å
gjøre for barna. Hvis du reiser med barn, og
kommer til å være i Albir området på Costa
Blanca i Spania, ikke bekymre deg for å ikke nne
ting å gjøre, for her er det virkelig mye å se frem
til av aktiviterer også for de barna.

Her nnes ere lekeparker for de minste barna, badeland, dyreparker, fornøyelsesparker,
go-kart og mange andre spennende aktiviteter for både små og store barn. Les mer om
akiviteter for barn i Albir
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Uteliv i Albir
Albir har mange barer og restauranter med
levende musikk og underholdning om kvelden,
så er det vanligvis noe for alle. Det nnes og en
liten nattklubb sentralt i Albir som heter In nity
hvor du kan danse hele natten. I motsetning til
Benidorm, bare 10-15 minutter med taxi fra
Albir`s hovedgate. Er Albir stedet for dem som
foretrekker en hyggelig bar hvor du kan nyte et
godt måltid, og en aske vin i stedet for en
skrikende musikk fra de store nattklubbene.
Den første uken i juli er kanskje en av de beste tidene å besøke Albir siden Casa de Cultura
i den tilstøtende byen Alfas del Pi er vertskap for det internasjonale lmfestivalen, og
bringer med seg en rekke kjente filmstjerner. Les mer om uteliv i Albir

Strender i Albir
Albir stranden heter “Playa de Racó de l’Albir”
og er ca. 590 meter lang. Stranden er godt
vedlikeholdt, har alt av servicetilbud, og har fått
den ettertraktede EU Blue Ribbon prisen årlig
siden 2001. Hvis du er tidlig nok – eller bare
heldig, kan du parkere bilen rett på “Paseo de
Estreles ‘, bak stranden med utsikt til den
imponerende’ Peñon de Ifach ‘og feriestedet
Calpe.
Nesten like hyggelig som utsikten, er den romslige og rolige atmosfæren på strendene. I
løpet av badesesongen, er stranden kontinuerlig overvåket av 3 badevakter. For barna
nnes det to lekeplasser der de små kan leke og ha det moro. Lekeplassene er ubetjent så
foreldre må passe på til en hver tid. Les mer om strender i Albir
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Restauranter i Albir
I den stille og rolige atmosfæren i Albir, vil du
fortsatt nne mange anledninger til å pirre
sansene. Her nnes det både norske, spanske og
internasjonale restauranter i eng. Alt fra otte
restauranter med en fantastisk havutsikt, til små
cafer med ekte spansk tapas.
Skal du ut å spise med venner og familie er det mange restauranter å velge mellom som
garantert vil gi deg en god matopplevelse. Les mer om restauranter i Albir

Shopping i Albir
Spredt over hele byen er det noen gode
supermarkeder med et internasjonalt utvalg av
mat, snacks og drikke. Her nnes det ogsa noen
butikker som selger norske matvarer som
brunost, Toro, sjokolade, osv. Alt du skulle
trenge hvis du far et lite snev av hjemlengsel, og
trenger en liten bit av Norge.

I tillegg til supermarkeder nnes det et godt utvalg av klesforretninger, sportsbutikker og
alt innen elektronikk. I Albir nnes det ingen store kjopesentre, men kun en 10 min tur
unna med bil finnes et hav av muligheter.
Les mer om shopping i Albir
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Klima i Albir
Klimaet i Albir regnes for å være et av de beste i
hele Europa, og kan lokke med mer enn 3000
soltimer i året. August er den varmeste måneden
i Albir med en gjennomsnittlig temperatur på 25
° C (78 ° F) og den kaldeste er januar ved 12 ° C
med de daglige soltimer på 12 i juli.

Den våteste måneden er oktober med et
gjennomsnitt på 60.6mm regn. Den beste måneden å bade i havet er i august, da den
gjennomsnittlige sjøtemperaturen er 25 ° C.
Les mer om klima i Albir

Leiebil i Albir
Trenger du leiebil til ditt opphold i Albir er det
lettest å bestille den for henting når man lander
p å yplassen i Alicante. Da kan man enkelt
returnere den når man reiser tilbake til
hjemlandet, og man slipper alternativ transport
til og fra Alicante Lufthavn. I de este tilfeller er
dette rimeligere enn å bruke små lokale
leverandører i Albir.

Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på leiebil i Albir selv ved å bruke søkeskjemaet
som du finner på denne siden.
Les mer om leiebil i Albir
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Flyplasstransport i Albir
Flyplasstransport i Albir er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Albir 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 Albir. 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 Albir

Feriebolig i Albir
På jakt etter den perfekte ferieboligen i Albir 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 este 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 Albir. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget, og
sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Albir
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Bolig i Albir

Mange nordmenn ønsker å ska e seg et hus eller leilighet i Albir. Her er det mange
nordmenn, og aktivitet og servicetilbudet er enestående, enten du vil bo her fast, eller vil
ha feriebolig for familien. Valg av bosted er svært avgjørende for din trivsel i Spania.
Når man først skal investere penger i bolig er det viktig at man nner et sted hvor hele
familien kan trives. For også i Spania kommer det en hverdag, og da er det viktig at man har
det man trenger i nærheten. Derfor er det fornuftig å leie bolig en periode først, innen
man tar steget og kjøper noe.
Bruk tid på å se på boliger før du bestemmer deg for å leie. Undersøk hva som nnes i
området du ønsker å bo i, kommunale tilbud og aktiviteter for ungene.
Les mer om bolig i Albir
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Den Norske Skolen i Albir
Den Norske Skolen i Albir ligger i Alfaz del Pi
kommune. Skolen er organisert som aksjeselskap
og godkjent av norske myndigheter og følger
norsk læreplan. Skolen ligger idyllisk til i Carrer
Esterella Polar, øverst i Albiråsen, ved foten av
Sierra Helada. Skolegården er utrustet med
lekeapparater, klatrevegg og utstyr til aktiviteter
som fotball, bordtennis, badminton, basket- og
volleyball.

Svømmebassenget benyttes daglig når været tillater det. Naturen i nærområdet og stranden
brukes hele året. Den Norsk Skolen i Albir oppfordrer elevene til å delta i
spanskundervisning fordi gode spanskkunnskaper er viktig for integrering i det spanske
samfunnet. Skolen oppfordrer også elevene til å delta på ulike aktiviteter i det spanske
samfunnet. Skolen setter årlig opp forestillinger med dans, sang og drama på tre språk
(norsk, spansk og engelsk). Les mer om den norske skolen i Albir

Buss og taxi
Hvis du ikke har egen bil, sa nnes det gode muligheter for buss og drosje.
Bussholdeplasser er beleilig plassert langs Albir hovedveier. Buss nr. 10 går hvert 15.
minutt til Benidorm fra 10.00 om morgenen til 21.00 om kvelden. Turen tar ca. 20
minutter, og du kan gå av på et bussstopp i Benidorm Levante-området. En enkeltbillett
koster € 0,90.
En tur fra drosjeholdeplasser på Avenida de l’Albir til gamlebyen i Benidorm byen tar ca.
10 til 15 minutter (avhengig av tra kk) og vil koste mellom € 8, – og € 11, -. Du kan
enten ringe taxi-sentralen på 966 810 010 eller 902 075 073, eller bare spasere til
taxiholdeplassen hvor det alltid er ledige taxier.
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Festivaler og fiesta i Albir
I Spania er det festivaler og estaer gjennom hele året, og Albir er intet unntak. Den 19.
mars feires esta av San José. I mai måned den første helgen, feires “ esta de la Creuta”. I
den første uken i juli er en av høydepunktene lmfestivalen. Fra 1. august til 15. feires
sommer festivalen. Og til slutt i månedene november og desember feires estas av “Honor
del Santisomo Cristo” og “El Buen Acierto y la Purisma”.

De viktigste festivalene i Albir er:
19 mars – San Jose
May (første helg) – Fiesta de la Creuta
Juli (første uke) – Albir Film Festival
1 august til 15. – Summer Festival
November – Honor del Santisimo Cristo del Buen Acierto
Desember – Fiestas de la Purisima.
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