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Alt du trenger vite om Benidorm i Spania

Benidorm i SpaniaBenidorm i Spania. Den populære feriebyen Benidorm ligger ca 50km øst for Alicante
Internasjonale Lufthavn på den solfylte Costa Blanca kysten av Sør-Spania. Byen har i dag
76000 innbyggere, av disse er 1 av 3 utlendinger. Her skal vi ta for oss alt du trenger vite
om Benidorm i Spania. 

Det er lett å legge merke til byen Benidorm! Med sine høyreiste skyskrapere, skiller
Benidorm seg ut fra de andre byene på Costa Blanca kysten. Visste du at Benidorm har den
største konsentrasjonen av skyskrapere utenfor Manhatten? Det er lite som minner om at
Benidorm en gang har vært en liten fiskelandsby. 

De høyreiste skyskraperne strekker seg opp mot himmelen. På avstand ser du ut som et
byggverk av legoklosser. Synet er hverken vakkert eller stygt. Det er rett og slett
fascinerende på en sjarmerende måte! Skyskraperne er ikke bare høyreiste søyler, – noen av
skyskraperne har ”former” med buede balkonger og avrundede hjørner.

Om Benidorm GuidenOm Benidorm Guiden  
I denne Benidorm guiden tar vi for oss alt du trenger vite om aktiviteter of opplevelser for
hele familien i Benidorm. 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 Benidorm. 

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. 
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Benidorm i Alicante provinsen sett fra motorveien på dagtid, er neppe noe vakkert syn. Et
annet inntrykk får vi om vi ser utover turistmetropolen om natten, oppe fra fjellet på
Levantesiden. Stemningen med alle lysene fra skyskraperne, gatene, stranda og reklamene i
mørket, er helt unik og vel verdt å få med seg.

Slutten av 1950-tallet og tidlig på 1960-tallet var starten på turistutvikling langs Costa
Blanca, og Benidorm etablerte seg raskt som en favoritt blandt britene. Med et fantastisk
uteliv, strender, restauranter, shopping, og et fantastisk klima, har Benidorm virkelig noe
for enhver smak. Selvfølgelig ville ikke denne blomstrende feriebyen utviklet seg slik den
gjorde hvis det ikke var for sine vakre omgivelser med to fantastiske sandfylte bukter, atskilt
av en steinete odde som byr på flott utsikt i hver retning til Poniente og Levante strendene.

Gamlebyen i Benidorm
Benidorm ble bygd rundt den lille fjellknausen som
vi i dag kjenner som «gamlebyen». Gamlebyen i
Benidorm ble i middelalderen anlagt der den ligger i
dag først og fremst av strategiske grunner. Kystlinjen
var nemlig stadig utsatt for angrep fra pirater og
kaprere, og dette neset som stikker ut i sjøen egnet seg
ypperlig som vaktpost. 

Den gang araberne landet i Spania i over 500 år ble Benidorm, og området rundt, regjert
og dominert av araberne. En dominans som varte helt fram til kong Jaime I fra Aragon
gjenerobret hele Valencia regionen i 1240 rene.
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Strender i Benidorm

Med ere kilometer med gyldne sandstrender, er Benidorm et mekka for dem som vil nyte
strandlivet i Spania. Benidorm kan friste med re otte strender som alle har en meget høy
kvalitet, og skulle dekke de este strandløvers behov. Strendene i Benidorm er berømte, og
strekker seg seks kilometer fra Levante-stranden i øst til Poniente-stranden i vest. 

Strendene har meget høy kvalitet med alt av fasiliteter og mottar hvert år strandprisen blått
agg for sin renslighet og kvalitet. På strendene er det egne badevakter, og et vell av

muligheter for vannsport, noe som gjør strendene i Benidorm til blant de beste i Europa. 

Les mer om strender i Benidorm
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Restauranter i Benidorm
Ut å spise i Benidorm, og trenger tips til noen
gode restauranter for en perfekt kveld med
venner og familie? Det otte med en ferie til
Benidorm er byens sentrale beliggenhet, og det
store utvalget av butikker, barer og restauranter
som befinner seg rett utenfor dørstokken. 

Det spiller ingen rolle hvor du bor, du vil ikke måtte gå langt før du nner gode spisesteder
og underholdning. Med nesten 600 steder å spise er dette populære feriestedet på Costa
Blanca, hjemmet til noen av Alicante provinsens beste restauranter. 

Les mer om restauranter i Benidorm

Transport til og fra Benidorm
Flytid fra de este norske yplasser er rundt 3,5 til 4,5 timer, og både Norwegian, SAS og
Ryanair har dagligere avganger til Alicante Flyplass. Transport fra yplassen tar ca 50
minutter med taxi eller leiebil. Selv om disse drosjene opererer på en fast pris basis, varierer
dette litt avhengig av hvor mange ko erter, tid på dagen eller natten av reisen, og
selvfølgelig antall passasjerer, men som en generell veiledning bør reisen normalt koste et
sted rundt på 60 Euro. Velger man en bilutleie i Benidorm har du muligheten til å reise
rundt og oppleve alt Costa Blanca kan tilby.
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Uteliv i Benidorm
Guide til partydestinasjonen Benidorms beste
barer, nattklubber, puber og show. Alt du
trenger vite om utelivet i Benidorm, hva du skal
gjøre, og hvor du skal gå for en fantastisk tur ut
på byen. Benidorm har et rykte for å være den
viktigste party hovedstaden på Costa Blanca, og
Benidorm er et av de viktigste turiststedet i
Alicante provinsen. 

I løpet av sommermånedene fylles byen opp med unge europeere på jakt etter strandlivet
om dagen, og fest hele natten. Den eneste virkelig stille tiden er mellom desember og
januar, da de este besøkende til Benidorm i den perioden er pensjonister på jakt etter
vintersol borte fra den nordeuropeiske vinteren. Les mer om uteliv i Benidorm

Fiesta og festivaler i Benidorm
Fiesta er spansk for festival, og i utgangspunktet
en gigantisk feiring som ofte inneholder
fyrverkeri. Prøv å planlegge et besøk til Benidorm
som kla er sammen med en av de mange estas
for et glimt inn i ekte spansk kultur. Benidorm
har ca 55 Fiestas hvert år. Spania er kjent for sine
fiestas og Benidorm er intet unntak. 

Blandingen av kulturer i Benidorm er å føle på i hvert hjørne av byen. Under estaene er
gatene fyllt med folk fra hver region av Spania og Europa, som har funnet sitt hjem i denne
byen. Les mer om fiesta i Benidorm
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Shopping i Benidorm
Turistmagneten Benidorm i Spania har et godt
utvalg av butikker, kjøpesentre og markeder for
shopping. Her nnes det meste av internasjonale
og spanske merkevarer, helt perfekt når du skal ta
en pause fra strandlivet, og vil ut å shoppe i
Benidorm. 

Noen av de mest populære butikkene i Benidorm er i gågaten Avenida Martinez Alejos i
gamlebyen. Flere butikker nnes langs Passaig de la Carretera hvor det er mange butikker
som selger lærvarer omkring det sentrale torget, Plaza Mayor. Her kan du få sko og vesker
til gode priser. Les mer om shopping i Benidorm

Severdigheter i Benidorm
Benidorm er en populær feriedestinasjon på
Costa Blanca kysten som byr på et godt utvalg av
severdigheter og ting å gjøre for hele familien
gjennom hele året. I Benidorm på Costa Blanca
kysten nnes en n blanding av museer og
historiske bygninger. Mest kjent er kanskje torget
Placa del Castell i gamlebyen, der det gamle
slottet i Benidorm lå. Herfra ser man Levante og
Poniente på hver sin side, og det ligger en kirke i nærheten. 

Gamlebyen i seg selv er en severdighet, med trange smågater som står i kontrast til resten av
bylandskapet. Selv om mange reiser til Benidorm for strandliv og uteliv, vil Benidorm
overraske med et rikt tilbud innen fornøyelsesparker og ott natur. Benidorm har
dyrehage, vannpark, fornøyelsespark og mer. Les mer om severdigheter i Benidorm
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Reisetips om Benidorm Costa Blanca

Fornøyelsesparker i Benidorm
Reiser du til Benidorm med barn og vil ha tips
om de ulike temaparkene i området? Å tilbringe
ferien på et feriested med mange
fornøyelsesparker har blitt en svært populær måte
å tilbringe ferien. I likhet med Orlando i Florida,
med sine Disney temaparker, Sea World og
badeland, har Benidorm på Costa Blanca kysten
satt seg på kartet ved å tilby fornøyelsesparkene
Terra Mitica, Terra Natura og Aqua Natura, Aqualandia og Mundomar. Det er mange
fornøyelsesparker i Spania, men ingen byer i Spania har så mange tett sammen som
Benidorm. Les mer om fornøyelsesparkene i Benidorm

Klima i Benidorm
Reiser du til Benidorm, og lurer på hvordan
været og temperaturen er når du kommer til
Spania? Benidorm på Costa Blanca kysten har et
middelhavsklima som betyr en varm sommer og
mild vinter. 

August er den varmeste måneden i Benidorm
med en gjennomsnittlig temperatur på 25 ° C (78 ° F) og den kaldeste er januar ved 12 ° C
(53 ° F) med 12 daglige soltimer i juli. Den våteste måneden er september med et
gjennomsnitt på 76mm regn. Den beste måneden å bade i havet er i august, da den
gjennomsnittlige sjøtemperaturen er 25 ° C (77 ° F). Våren starter i april med økende
grader av sol og svært lite nedbør. 

Les mer om klima i Benidorm
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Leiebil i Benidorm
Trenger du leiebil til ditt opphold i Benidorm er
det lettest å bestille den for henting når man
lander på 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 Benidorm. Du kan enkelt sjekke
og sammenligne priser på leiebil i Benidorm selv
ved å bruke søkeskjemaet som du finner på denne siden. Les mer om leiebil i Benidorm

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

yplasstransport i Benidorm 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 Benidorm. Vi
sammenligner priser fra Benidorm`s ledende selskaper, da kan du selv velge hvilken bil,
buss, eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om flyplasstransport i Benidorm
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Reisetips om Benidorm på Costa Blanca

Bolig i Benidorm
Benidorm er et fantastisk sted å kjøpe en bolig om
du ønsker å kjøpe en eiendom som fritidsbolig
eller om du har tenkt å bo fast i Benidorm.
Fordelen med å bo i Benidorm er at du har mye
liv hele året, og mange bor der fast, og dette er
noe andre byer på Costa Blanca ikke kan tilby. I
andre byer er det bare i høysesongen det er fullt
liv. Og mange av fritidsboligene står tomme det
meste av vintersesongen. I Benidorm har man mange muligheter. Det finnes et godt utvalg
av eiendommer og områder, hver med sin egen atmosfære i og rundt Benidorm. Man kan
gå for de livlige områder som Levante og Rincon, eller de mer rolige områder som
Poniente og La Cala de Finestrat. Det er noen fantastiske steder i utkanten av Benidorm
som ofte blir valgt for fastboende. Les mer om bolig i Benidorm

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