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Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania

Altea i SpaniaAltea i Spania regnes som en av de vakreste spanske byene. En langstrakt
strandpromenade, hvitkalkede hus med blomsterpotter, trange brosteinsbelagte gater, små
kunst- og bruksbutikker, isbarer og uterestauranter, er bare noe av det Altea har å by på.
Her tar vi for oss alt du trenger vite om Altea i Spania, perfekt når du skal planlegge ferien. 

Altea ligger en ti minutters kjøretur nord for Benidorm (ca.10 km), ca 1 time fra Alicante
langs N-332 og er en av de mest minneverdige kystbyene på Costa Blanca, beholdt sin egen
unike spanske sjarm på tross av sin økende turisme og popularitet. Altea ligger rett ved
sjøen midt i en vakker bukt, og er omgitt av kuperte fjell. Navnet kommer fra den
mauriske ‘Althaya “som betyr” helse for alle “.

Sentrum er en skattekiste av butikker, kunstgallerier, restauranter og små hvitkalkede
bygninger utsmykket med blomster – alle venter på å bli oppdaget i de svingete og
brosteinbelagte gatene fra middelalderen, se etter den berømte blå-kuppelkirken av Virgin
de Consuelo på toppen, det er vel verdt turen, utsikten fra toppen med utsikt over bukten
Altea med fjellene i bakgrunnen er intet mindre enn spektakulært!

Altea`s beliggenhet ved foten av den 1100 meter høye fjellryggen Sierra Bernia, med
høyeste topp på 1129 meter, og med Sierra Aitana’s 1500 i vest, gjør at det rent klimatisk
skapes et ”magisk” mikroklima i området. Fjellet skjermer mot kalde vinder fra innlandet.
Fjellsiden ligger som en grønn oase ned mot det fruktbare lavlandet og havet. Elven som
renner gjennom byen og som er årsaken til at den ligger akkurat her heter Algar, som betyr
helsebringende elv. Maurerne kalte senere byen Altaya. 

Området rundt Altea har en storslagen natur med mer enn ”300 soldager” i året og sies å
ha ett av Europas beste klima. Noe nedbør sikrer samtidig at Altea og dalene nordover er
blant de grønneste og frodigste områdene på hele Costa Blanca kysten. Her dyrkes det
appelsiner og mange eksotiske frukter.

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/benidorm
http://www.leiebilispania.no/alicante
http://www.leiebilispania.no/costa-blanca
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Gamlebyen i Altea

Gamlebyen i Altea er typisk spansk med sine vakre, trange brosteinsbelagte gater med hvite
hus som fører opp til det vakkre
torget. De hvitkalkede husene gir et
rent lerret for blomsterbed i
middelhavsfarger. Det er ingen
overraskelse at Altea tiltrekker seg
kunstnere og fotografer fra hele
verden som vil oppleve byens sjarm,
fantastisk lys og naturlige skjønnhet.
Fra de brosteinsbelagte gater, det
fantastiske havet og fjellutsikten, til historiske bygninger.

Uttallige trappetrinn i trange sjarmerende gater, fører deg fra strandpromenaden og opp til
utsiktspunktet i Altea. Ved utsiktspunktet i Altea en sen september kveld, kryr det av
mennesker i gatene. Hvert gatehjørne er en slags åpenbaring av herlig syderlig stemning. I
det 16. århundre ble den øvre delen av gamlebyen i Altea bygget for å beskytte byen mot
angrep. Et slott ble bygget på det som nå er Plaza de la Iglesia og den øvre delen av byen er
omgitt av en mur med tre porter. I dag eksisterer bare to av disse portene – Vell Portal og
Portal Nou.

På øverste punktet i Altea i Spania, står kirken. Med sin iøynefallende blå kuppel, kan
kirken sees fra strandpromenaden og hovedveien. Kuppelen er et slags symbol på Altea sin
gudommelighet. Altea er en visuelt vakker by, stemningsfull og utrolig sjarmerende! Det
er vanskelig å beskrive stemningen med ord. Magisk og eksotisk er ikke nok. Kirken ble
bygget i det 19. århundre i stil med et latinsk kors med en fantastisk indre av klassiske gull
og blomstermotiver. Selv om kirken selv ble bygget i det 19 århundre, har det vært et sted
for tilbedelse her i mer enn 900 år. Vil du vite mer om Alteas historie burde du delta på en
byvanding i Altea med guide.

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.vinogastro.com/Altea-byvandring.html
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Fakta om Altea
Altea har ca tjuetre tusen innbyggere med tillegg av ca 4-5000 som har Altea som
oppholdssted for sin langtidsferie eller annet temporært besøk. Nesten 33 km2 i utbredelse.
I høysesongen huser byen ytterligere mer enn 50.000 tusen besøkende, samt folk fra nabo-
kommunene. Dette danner livsgrunnlaget for mer enn 40 pro lerte restauranter og over
60 andre typer spisesteder, som tapasbarer, pizzeriaer og kafeer. Nabokommunene er i syd
Alfaz del Pi, i vest La Nucia, Polop og i nord Callosa, Jalon og Calpe. Alteas beliggenhet er
i Marina Baixa- nedre Marinaområdet, i Alicante provinsen i Valencia regionen . Sammen
med Benidorm, La Marina (Finestrat) og Alfaz, utgjør området en Metropol med sine
mange tilbud.

Shopping i Altea
En ferie uten shopping er utenkelig for de este
nordmenn på ferie i Altea og Spania. Selv om
ikke Altea kan kalles shopping hovedstaden i
Spania, nnes det likevel mange muligheter for
shopping i området. I Altea sentrum finner du en
rekke butikker og supermarkeder, alt det man
trenger under ferieoppholdet. 

Selv om man ikke nner de store merkevarekjedene i Altea sentrum, er det en ott
opplevelse, og man kan oppleve hva byen har å tilby ved å rusle rundt i eget tempo. Den
viktigste handlegaten er Avenida del Rey Jaime I, men i hele den gamle byens trange og
ofte svært bratte gatene er deten spredning av fantastiske kunst og håndverk butikker som
er vel verdt et besøk. Du nner alt du trenger fra klær, sko, apotek, lege, veterinær,
fysioterapi/kiropraktor, banker, advokater og møbler/interiør. Les mer om shopping i
Altea

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/alfaz-del-pi/
http://www.leiebilispania.no/leiebil-la-nucia
http://www.leiebilispania.no/leiebil-calpe
http://www.leiebilispania.no/valencia/
http://www.leiebilispania.no/shopping-altea/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Leiebil i Altea
Trenger du leiebil til ditt opphold i Altea 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 Altea. 

 Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på leiebil i Altea selv ved å bruke søkeskjemaet
`på denne siden. Les mer om leiebil i Altea

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

yplasstransport i Altea 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 Altea. 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 Altea

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/alicante-flyplass
http://www.leiebilispania.no/leiebil-alicante-lufthavn
http://www.leiebilispania.no/leiebil-altea
http://www.leiebilispania.no/flyplasstransport-altea/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Feriebolig i Altea

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

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://tc.tradetracker.net/?c=27484&m=12&a=167765&r=FeriehusAltea&u=%2Fspania%2Fcosta-blanca%2Faltea%2F
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Restauranter i Altea
Ut å spise med kjæresten, venner og familie, og
trenger tips til hvor man bør gå for en fantastisk
matopplevelse i otte omgivelser i Altea? Altea
regnes som en av verdens vakreste byer, og Altea
har et mangfoldig tilbud av restauranter også
med kjøkken fra andre verdensdeler. I gamlebyen
ligger kirkeplassen «Plaza Iglesia», og her nnes
det mange trivelige restauranter. 

Sommerstid har dette området en ott atmosfære med et yrende folkeliv. I kystområdet
ved marinaen og langs strandpromenaden nner man også et godt utvalg av restauranter,
og mange av dem serverer lekre skeretter. Spanske tradisjonsrike retter som paella står ofte
på menyen i dette området. Les mer om restauranter i Altea

Uteliv i Altea
Ut på byen i Altea og trenger tips til hvor man
skal gå for en hyggelig kveld ute sammen med
venner og familie? Når det gjelder uteliv er det
noe for alle i Altea. Du kan gå for en drink i en

n rolig bar med avslappende musikk som jazz
eller amenco, eller hvis du er ute etter litt mer
spenning, så det er nok av steder å gå hvor du kan
danse hele natten. 

Altea er ikke fylt med diskoteker, men for dem som har lyst til å oppleve det, er Benidorm
kun en 10-minutters kjøretur fra Altea. Her vil du nne klubber som rommer tusenvis av
mennesker, og hvor du kan danse helt ut på morgenkvisten. Mange av dem har fantastisk
lasershow og internasjonale DJs. Les mer om uteliv i Altea

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/restauranter-altea/
http://www.leiebilispania.no/uteliv-altea/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Severdigheter i Altea

Den vakre byen Altea regnes som en av de fremste kunstbyer i Spania. Allerede fra 1960-
tallet kk den en slags kultstatus som en bohemby. Byen utstraler en vanvittig sjarm, og det
er mye å se av attraksjoner og severdigheter for både store og små. Gamlebyen i Altea er en
av de vakreste og best bevarte i hele Valencia, og er Alteas hovedattraksjon. 

Gamlebyen gir et intimt og malerisk inntrykk, noe som forsterkes av de mange trivelige
småbutikkene, hvor man bl.a. kan få kjøpt spennende kunsthåndverk. 

Les mer om severdigheter i Altea 

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/13-topp-severdigheter-i-altea/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Klima i Altea

Altea har en privilegert klima med milde vintre og somre avkjølt av en herlig havbris. Altea
har tørre perioder i januar, mars, juni, juli og august. I gjennomsnitt er den varmeste
måneden August. I gjennomsnitt er det kuleste måneden januar. Oktober er den våteste
måneden. Denne måneden bør unngås hvis du ikke liker for mye regn. 

Juli er den tørreste måneden. Denne Altea klima guiden er perfekt når du skal planlegge
ferien. Månedlig vær gjennomsnitt gir den beste indikasjon på hvordan været er som regel
hver måned i året, inkludert tall for temperatur, badetemperatur, nedbør og solskinn. 

Les mer om klima i Altea

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/altea-klima/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Strender i Altea

Den spanske byen Altea på Costa Blanca kysten regnes som en av verdens vakreste byer, og
strendene i Altea er en av de tingene som mest preger byen og tiltrekker seg mange turister.
Langs den 8km kysten, tilbyr Altea et fantastisk mangfold av strender, svaberg, bukter og
klipper. Ved enden av “Mascarat” har strendene et krystallklart, turkist vann; dette er et
ettertraktet vannsportreisemål.Det er en rekke sjarmerende strender i Altea. 

Altea strekker seg fra Mascarat i nord via mange små bukter og strender helt ned til L’Alfás
del Pi, hvor man nner Albir stranda. De mest populære strendene er Olla, med sand,
rullestein og stein, og Cap Negret med singel. Foretrekker du en nudiststrand, kan du ta en
tur til den private stranden La Solisida. 

Les mer om strender i Altea

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/strender-altea/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/

	Altea Guiden  Alt du trenger vite om  Altea i Spania
	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Gamlebyen i Altea

	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Shopping i Altea

	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Leiebil i Altea
	Flyplasstransport i Altea

	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Feriebolig i Altea

	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Restauranter i Altea
	Uteliv i Altea

	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Reisetips om kunstnerbyen Altea i Spania
	Strender i Altea


