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Om Denia i Spania

Denia i Spania . Den fargerike kystbyen Denia nyter en privilegert beliggenhet midt på
den nordlige kanten av Alicante provinsen. Det sitter på kysten av Middelhavet motsatt av
Balearene og er støttet av de imponerende fjellene i Montgo Natural Park.
Denia ligger midt mellom storbyene Alicante og Valencia, er en interessant blanding av
gammelt og nytt. Sine sandstrender strekker seg lenger enn øyet kan se, og byen er en
magnet for dem som liker seiling og dem som vil slappe av med en dag på stranden.
Beliggende på en høyde over havnen nner du den imponerende middelalderfestningen
“El Castillo”, bygget i det 11. og 12. århundre og senere utvidet. Slottet er en av de største
severdighetene i Denia. Fra tårnene på slottet man har en fantastisk utsikt over kysten, og
spesielt i sommersesongen holdes det konserter i slottet.
Denia er kjent for sitt slott som ruver over byen og for sin gode mat, med over 300
restauranter, vil selv de kresne matelskere nne noe de liker. I tillegg til å være en favoritt
blant nordeuropeiske turister, er Denia et populært reisemål for beboere i hovedstaden
Madrid, som rømmer byen i de varme sommermånedene .
Byen Denia er et fantastisk sted å besøke, hvor du vil lett kan nyte en dag eller to! Slottet
vokter stolt byen, og herfra har du en fantastisk utsikt ut over havnen. Naturparken
Montgo og Torre del Gerro begge har merkede turstier å utforske. Den prestisjetunge
marinaen med sin fantastiske promenade, og en 20 kilometer kystlinje med strender.
Opplev fisketorget, gamlebyen og den viktigste handlegaten samt museene. Hvis det ikke er
nok kan du ta toget sørover til Calpe, Altea, Benidorm eller byen Alicante, alternativt ta
ferge til Ibiza eller Palma for en overnatting!
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Reisetips om kystbyen Denia i Spania

I gamlebyen i Denia nner du smale og maleriske gater fra maurisk opprinnelse. Mange
vakre bygninger fra den modernistiske perioden, en attest til det faktum at Denia hadde en
stor betydning som et handelssentrum, spesielt mot slutten av det 19. århundre.
Denia er også kjent for sin leketøy industri, og vakre utstillinger er utstilt på
leketøysmuseumet. I nærheten av havnen er kvartalet “Baix la Mar” med de tradisjonelle
husene til skere og pittoreske torg og gater. Her kan du nyte god sjømat, godt kjent er de
“Gambas Rojas” (røde reker). En annen spesialitet er søt vin “mistela”, som passer utmerket
som en aperitiff eller til dessert.

Her skal vi ta for oss alt du trenger vite om severdigheter, shopping, strender, restauranter,
klima og mange andre reisetips i den vakre kystbyen Denia i Spania. Perfekt når du skal
planlegge ferien din, og trenger inspirasjon til opplevelser i Denia.
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Severdigheter i Denia
Hvis du skal besøke Denia, er det noen steder du
ikke bør gå glipp av. Denne byen som også er
hovedstaden i Mariana Alta, har en imponerende
historie, vakker natur, historiske bygninger,
museer, et hav av opplevelser og aktiviteter, samt
verdensberømte estas. Denia har virkelig noe å
tilby for alle, både store og små.

Slottet i Denia kan du se fra overalt, slottet troner over byen, og det ser ut som at slottet
fortsatt beskytter byen. Hvis du er på slottet vil du nyte en forblø ende utsikt over Denia,
Middelhavet og de omkringliggende områdene. Det arkeologiske museet er virkelig verdt
et besøk, for å få et inntrykk av den rike historien. Direkte fra slottet vandrer du inn i
Denias eldste nabolag – Les Roques, med små gater og hus. Du kan fortsatt føle historien
vibrere her. Les Roques fører oss nesten automatisk til neste steg pa listen Calle Loreto. Les
mer om severdigheter i Denia

Restauranter i Denia
Ut å spise med venner og familie i Denia, og
trenger tips til gode restauranter som garantert vil
pirre smakssansene? Hvis du skal på ferie til
Denia i Alicante provinsen er det ingen tvil om
du har lyst til å nne ut de beste stedene å spise
ute, så la oss være din guide og få mest mulig ut
av din ferie i Denia.

I Denia nner du en restaurant med 3 Michelin-stjerner. Quique Dacosta ligger i Las
Marinas i nærheten av havnen, og er en av bare 21 nye restauranter som har fått tre
prestisjtetunge stjerner. Les mer om restauranter i Denia
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Uteliv i Denia

Byen Denia er like travel om natten som den er om dagen. Her nner man hundrevis av
barer, puber og nattklubber, mange med live underholdning i sommermånedene. Selv om
utelivet i Denia kanskje ikke er så hektisk som i de nærliggende byene Benidorm og
Alicante, vil du absolutt ikke bli lei i løpet av kvelden i denne vakre byen som er hjem til
mange barer, restauranter og festivaler som som blir arrangert i løpet av hele året.

Et ott sted å starte kvelden og se på at verden går forbi er på Jamaica Inn på
strandpromenaden. Du kan deretter gå rundt hjørnet til gågaten Plaza San Antonio som er
hjem til en håndfull barer og restauranter. Et annet tips er å starte kvelden med en drink
med utsikt over yachter i havnen fra balkongen til Republic. Les mer om uteliv i Denia

Bli medlem av Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

Denia Spania | Reisetips om kystbyen Denia i Spania
Shopping i Denia
Et besøk til Denia ville ikke være komplett uten
noen suvenirer og gaver. Hvis du har lyst på en
spasertur rundt et lokal gatemarked eller en dag
med shopping i sentrum, kan våre lokale
eksperter anbefale de beste kjøpesentre, butikker,
og markeder.

Denia sentrum tilbyr som de este andre
kystbyene i Alicante provinsen en unik handleopplevelse. Her nnes det er nok av
butikker å besøke enten det er for gode rimelige kjøp eller for luksuriøse merkevarer.
Hovedområdet i Denia sentrum for shopping er gatene: Calle Marqués de Campo, Diana,
Candida Carbonell, La Mar og Carlos sentí. Denne sonen huser det kommunale markedet
og mange butikker, sko butikker, barer, restauranter og puber. Dette er også det nansielle
sentrum av byen. Les mer om shopping i Denia
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Strender i Denia

Det nnes 14 kilometer med vakre sandstrender i Denia. Strendene Les Marines, Les
Bovetes, Les Deveses og Els Palmars er ideelle for familiedager. Vannet er rent og trygt, og
patruljeres av badevakter i høysesongen, og kan skilte med det europeiske Blue Flag for sin
vannkvalitet.
På nordsiden av Denia er det otte sandstrender som er perfekt for late dager på stranden,
svømming og lange turer. Disse strendene har alle de fasiliteter du trenger. På sørsiden er
det mer klipper, og er perfekt for feks dykking, stuping og sking. Les mer om strender i
Denia
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Leiebil i Denia
Trenger du leiebil til ditt opphold i Denia 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 Denia.

Du kan enkelt sjekke og sammenligne priser på leiebil i Denia selv ved å bruke
søkeskjemaet som du finner på denne siden. Les om leiebil i denia

Flyplasstransport i Denia
Flyplasstransport i Denia er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Denia på internett. Det er
enkelt og man får i de este tilfeller billigere pris
enn ved å bestille ved ankomst til yplassen i
Alicante eller Valencia.

I tillegg er utvalget mye større. Bruk vår sammenligningstjeneste over for å få best pris på
yplasstransport i Denia. 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 Denia
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Feriebolig i Denia

På jakt etter den perferkte ferieboligen i Denia 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 Denia. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget, og
sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Denia
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Klima i Denia
Denia har en gjennomsnittlig årlig temperatur på
ca 20 grader, med varme somrer og milde vintrer.
Den beste tiden å dra på ferie til Denia er
utvilsomt månedene juni til og med september.
Ca
44.000 innbyggere bor i Denia. De
utenlandske beboere utgjør 30% av den lokale
befolkningen.
I løpet av sommermånedene, kan befolkningen øke til 200.000 mennesker. Posisjonen til
Denia i Valencia, og like i nærheten av de baleariske øyene gir det mye vind som er svært
behagelig om sommeren. Denia på Costa Blanca kysten av Spania og har mer enn 2800
timer med solskinn hvert år med en årlig gjennomsnittstemperatur på 19,3 grader Celsius.
Les mer om klima i Denia

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