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Reisetips om Murcia i Spania

Murcia i SpaniaMurcia i Spania. På grensen mellom Costa Blanca og Costa Calida, ved elven Segura,
ligger Murcia by, hovedstaden i provinsen med samme navn. Murcia er en perfekt base for
trivelige dagsut ukter til det fruktbare, oppdyrkede innlandet, til fjellandsbyene eller til
havets ville og vakre strender.

Byen er av arabisk opprinnelse og ligger i et fruktbart lavlandsområde omgitt av fjell på alle
sider, og omtrent en halvtimes biltur fra Costa Blanca kysten. Selv om Murcia har vært
bebodd i mer enn 2000 år, ble hovedstaden, Murcia, ikke grunnlagt før i 831, da Emiren
av Cordoba Abderraman II befestet byen ved bredden av elven Segura. Det var da den
mauriske regionen Mursiya begynte å få betydning, før det ble en del av kongeriket Castilla
i det 13. århundre.

Det var i sin tid Maurerne som grunnla byen, og dens historie i ettertid er fargerik og full
av spenning, og spesielt etter den enorme veksten som tok til på 1700 tallet med bakgrunn
i byens silkeindustri. Mye av den arkitekturen som i dag preger bykjernen er fra den tiden,
og er med på å gjøre Murcia til den herlige opplevelsen den er. Spesielt må katedralen
oppleves. Den er bygget over ere stilarter som Gotisk og Barokk, og er en fryd for øyet.
Plassen Glorieta fra 1700, som blant annet innehar byens rådhus, er også et must.
Gamlebyen med sine sjarmerende, trange gater bør også oppleves.

Murcia regnes som en av Spanias vakreste byer, og har et bredt spekter av museer og
utstillinger. Den imponerende katedralen midt i byen ble riktignok påbegynt i 1394, men
arbeidet med den pågikk i ere hundre år. Tårnet sto for eksempel ikke ferdig før i 1792,
noe som på ingen måte har vært en ulempe. Tidenes gang har nemlig gitt kirkebygget et
eklektisk preg av ulike arkitektoniske stilarter som årlig trekker hundre-tusener av
besøkende. Et annet eksepsjonelt byggverk er Real Casino de Murcia i Murcias Calle
Trapería, bygget i 1847. Det er formet som en hyllest til de mange kulturene som har
vederfaret byen. Den tidligere «herreklubben», nå vernet som et nasjonalhistorisk
monument, tar opp i seg alt fra det typisk mauriske, via bysants til barokken og antikken.

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/costa-blanca
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Murcia Provinsen

Murcia-provinsen sørøst i Spania, like sør for Costa Blanca, omtales ofte som den siste
urørte landsdelen langs den spanske Middelhavskysten. Stadig ere oppdager denne
spennende delen av Spania der fjell og store skoger glir over i fruktbare sletter og små
ørkener, som for sin del møter det krystallklare havet med milelange sand- og
klippestrender. Geogra sk strekker regionen seg fra Alicante i nord til Cartagena og Lorca
i sør og Moratalle i vest, og hele området oppleves med fordel fra bil, buss eller tog.

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Costa Calida

Costa Cálida regnes som den varme kysten og er det området av den spanske
fastlandskysten som strekker seg fra El Mojón i den nordlige delen nær Alicante provinsen
til Águilas i sør på grensen til Almería provinsen mot Middelhavet. Dette er et strekk på
om lag 250 kilometer og har et mikroklima som gjør at den gjennomsnittlige
dagtemperaturen er relativt stabil hele året, uavhengig av årstid. 

Costa Cálida er et av de områder med minst nedbør i Europa med normalt snitt på under
34cm i året, og med dagtemperatur snitt på rundt +25-30 °C på sommeren og +15-20 °C
om vinteren. Snøfall om vinteren på Costa Cálida er ekstremt sjeldent, og de ganger det
har kommet snø har dette normalt vært borte etter noen timer.

Den nordlige enden av denne kystlinjen inkluderer Mar Menor, en saltvannslagune som
er om lag 170km², og med det Europas største. Mar Menor (Det lille havet) er adskilt fra
Middelhavet av en 22 kilometer halvøy som heter La Manga. Dette området har vokst fram
som en meget populær turistdestinasjon de siste årene. 

Kystregionen, kalt Costa Cálida, byr også på mange interessante ut uktsmål, som
barokkbygningene i Lorca, den pittoreske landsbyen Moratalla, det herlige La Manga og
middelalderbyene Cartagena og Orihuela. Mange av Murcias eldre bydeler er bygd under
ekspansjonen på 1700-tallet, og det er en opplevelse å utforske de gamle kvartalene som
domineres av den imponerende katedralen.

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/alicante
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Spanias kjøkkenhage

Regionen Murcia er kjent som “Spanias kjøkkenhage” med sin store produksjon av frukt
og grønnsaker. 70% av drueproduksjonen i denne regionen er av den stenfrie typen
Apirena. Murcia er Spanias største leverandør av denne druetypen hvor mesteparten
eksporteres til andre land i Europa og Afrika. Murcia deltok nylig på den internasjonale
kongressen “Grape Attaction 2012” arrangert av landbruksorganisasjonene Apoexpa og
Fepex.

Ved landbruks-instituttet i Murcia jobbes det kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre
druetyper via blant annet poding. Dette gjør at Murcia har de beste druetyper når det
gjelder smak, konsistens og størrelse på frukten, samt motstandsdyktighet overfor
infeksjoner og sykdommer. 

I følge tall fra Apoexpa er Apirena den mest brukte ferske frukten i Syd-Afrika. Nå arbeider
organisasjonen med å åpne nye markeder i Asia og Midt-Østen. Europa er fortsatt den
største forbrukeren av druetypen. 28% av all frukt og grønnsaker som produseres i Murcia
i Spania går til eksport, 79% av rotgrønnsakene og 76% av frukten.

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Severdigheter i Murcia
Skal du til Murcia og trenger tips til severdigheter,
attraksjoner og ting å gjøre med hele familien?
Den mest populære turistattraksjonen er Murcia
Cathedral of Santa Maria. Fasaden til den katolske
katedralen er utsmykket barokk, mens interiøret
har mer gotiske påvirkninger. 

Casinoet i Murcia er liten arkitektonisk juvel midt
i Murcia by, ikke langt fra byens like imponerende katedral. Bygningen var tidligere en
privat klubb for byens velsituerte herrer, men er i dag åpen for alle. En annen severdighet
s o m er verdt et besøk er Teatro de Romea, som er et av de mest berømte i hele
Spania,Murcia er hjem til en av de mest kjente Holy Week festivaler i Spania. Uken før
påske blir prosesjoner holdt daglig over hele byen. 
Les mer om severdigheter i Murcia

Restauranter i Murcia
Ut å spise i Murcia, og trenger tips til gode
restauranter for en fantastisk matopplevelse?
Murcia er kjent for sine markeds hager,
kvaliteten på grønnsaker og dens ris som er
dyrket i Murcia landsbyen Calasparra. Det

nnes mange tapasbarer over hele byen,
spesielt i Plaza de las Flores og Gran Via
Alfonso X området. Et ott sted å nyte
morgenka en, tapas eller paella ved det vakre
katedral torget, Plaza Cardenal Belluga. Det nnes restauranter og barer i alle prisklasser,
fra de billigere restauranter i Plaza San Juan og Plaza de Julian Romea området til høy
klasse restauranten på Hotel Rincon de Pepe. Les mer om restauranter i Murcia

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/murcia-severdigheter/
http://www.leiebilispania.no/murcia-restauranter/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Uteliv i Murcia
Selv om Murcia ikke er mest kjent for sitt
uteliv, har Murcia en livlig bar og klubb
scene. En av grunnene til det er beliggenheten
til universitetet i byen, og i gamlebyen nner
du også en del populære puber og
nattklubber. Du kan danse hele natten i barer
som tilbyr alle typer eksotiske drinker. Mange
steder holder åpent langt inn i de tidlige
morgentimer. For noe annet, kan du besøke en av tre utendørs kinoer, som tilbyr
forskjellige lmer hver natt. Murcia tilbyr et så stort utvalg av kultur, attraksjoner og
underholdning at du aldri vil gå tom noe å gjøre. Sammen med vakre strender i fantastiske
omgivleser, vil du fort innse at du har funnet paradis. Les mer om uteliv i Murcia

Shopping i Murcia
I Murcia regionen er det det hav av shopping
muligheter for hele familien. Her nnes det
handlegater med gode butikker, store kjøpesentre
med internasjonale merkevarer, og markeder med
alt du kan tenke deg av salgsvarer. Murcia har blitt
et knutepunkt for å ha noen av de beste shopping
opplevelsene på Costa Blanca og Costa Calida.
Murcia er den største byen i provinsen Murcia og
på nordsiden av byen, like sør for Costa Blanca er det mange kjøpesentre og passer perfekt
for en dagstur. Her er det en stor variasjon av store forhandlere og kjøpesentre på ett sted.
Kjente varehus som Primark og IKEA holder til her som du ikke nner andre steder i
provinsen. Har du ikke leiebil, eller egen bil, er det er mange organiserte bussturer som tar
deg fra byene på Costa Blanca og Costa Calida til Murcia og tilbake. Les mer om shopping
i Murcia

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/murcia-uteliv/
http://www.leiebilispania.no/murcia-shopping/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Leiebil i Murcia
Trenger du leiebil til ditt opphold i Murcia er det
lettest å bestille den for henting når man lander
p å yplassen i Alicante, eller Murcia Lufthavn.
Da kan man enkelt returnere den når man reiser
tilbake til hjemlandet, og man slipper alternativ
transport til og fra yplassen. I de este tilfeller er
dette rimeligere enn å bruke små lokale
leverandører i Murcia. Du kan enkelt sjekke og
sammenligne priser på leiebil i Murcia selv ved å
bruke søkeskjemaet som du nner på denne siden. Eller du kan lese mer om leiebil i
Murcia

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

yplasstransport i Murcia 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 over for å få best pris på

yplasstransport i Murcia. 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 Murcia

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

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

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

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://tc.tradetracker.net/?c=27484&m=12&a=167765&r=FeriehusMurcia&u=%2Fspania%2F
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Klima i Murcia

Skal du reise til Murcia, og trenger
informasjon om hvordan været og
temperaturen er når du ankommer Spania?
Med om lag 320 soldager hvert år, er Murcia
regionen en av områdene med est soldager i
hele Europa. 

I en levekårsundersøkelse utført av verdens
helseorganisasjon WHO, ble Murcia regionen kåret til en av de beste regionene i Europa
basert på det gode klimaet. Reiser du til Murcia, kan man nesten garantere et ott
sommervær og gode badetemperaturer for late dager på stranden.

I Murcia er den gjennomsnittlige temperaturen i løpet av året 17 ° C. Gjennomsnittet er
beregnet over en 30-års periode, og gjenspeiler den generelle følelsen av et området. Den
varmeste sommeren registrert i Murcia-regionen var den 4. juli i 1994 da temperaturen
nådde hele 48 ° C. Vintrene er vanligvis svært milde, men snø ble registrert langs kysten i
2005. Steppeklimaet i denne delen av Middelhavet gir varme somre og moderat kalde
vintre. 

På sitt kaldeste var været i Murcia sunket til et daglig gjennomsnitt på 10 ° C i løpet av
januar, den kaldeste måneden i året, men temperaturene kan også stige til en 26 ° C
gjennomsnitt i løpet av juli, den varmeste måneden. 

Les mer om klima i Murcia

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/murcia-klima/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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Strender i Murcia
Med lange gyldne sandstrender og
krystallklart hav, er Murcia et paradis for
dem som vil nyte late dager på stranden.
Murcia’s strender er ikke annet en
fantastiske, enten du vil oppleve en gigantisk
sandstrand med alle fasiliteter, eller vil sole
deg i fred og ro i en rolig vik. Det er mange
gode grunner til å bo i Murcia, solen,
fjellene, og ikke minst strendene. Rundt 250
km av Middelhavets strandlinje utgjør Murcias mindre kjente kyststrekning, Costa Calida.
Kysten og spesielt La Manga et et populært valg for mange solhungrige nordmenn. Les
mer om strender i Murcia

Murcia – San Javier Lufthavn

Flyplassen ligger 45 kilometer sørøst for Murcia og tre kilometer fra San Javier langs AP-7
(Cartagena-Alicante), dette er en bomvei. Kystveien N-332 forbinder alle populære
badebyer og golfsentra på Mar Menor kysten, som Torrevieja og La Manga. Fra San Javier
er flyplassen tilgjengelig via F-31.

Kontaktinformasjon San Javier LufthavnKontaktinformasjon San Javier Lufthavn
Adresse: Aeropuerto de Murcia – San Javier, Ctra. del Aeropuerto, 30720 Santiago de la
Ribera, Murcia, Spain
Telefon: +34(0)968 172 000
Nettside: www.aena.es

Bli medlem i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/murcia-strender/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-murcia-san-javier/index.html
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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