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Alt du trenger vite om Villjoyosa i Spania

Villajoyosa i SpaniaVillajoyosa i Spania. Villajoyosa eller La Vila Joiosa som det kalles av lokalbefolkningen i
Valencia betyr bokstavelig «fornøylige byen”. Den er kjent som et senter for produksjon
av sjokolade, noe som kan være årsaken til navnet sitt. Her tar vi for oss alt du trenger vite
om Villajoyosa i Spania. 

Villajoyosa er også kjent for å ha de hviteste sandstrender på hele Costa Blanca og har blått
agg-status. Villajoyosa er arkitektonisk så fargerik at byen minner om en av de brasilianske

byene nemlig Salvador de Bahia. Den lange strekningen av hvit sand er innrammet av en
promenade med barer og restauranter, og med mange palmer som gir den nødvendige
skygge for en god dag ute. Stranden har også en omfattende lekeområde for barn.

I tillegg til 3 kilometer med strender, har Villajoyosa i Alicante provinsen en vakker
marina, en strandpromenade langs den sentrale stranden og de ikoniske multi fargede
husene. Dette er et kystområde som er godt skjermet fra omgivelsene ved en hestesko av
høye fjellkjeder som omgir det. 

La Vila Joiosa betyr bokstavelig talt den fornøylige byen, selv om innbyggerne ofte nøyer
seg med det forkortede La Vila. Denne beliggenheten sørger for det eksepsjonelle klimaet i
Marina Baixa med den høyeste gjennomsnittlige årlige temperaturen i Spania med over 19
grader, og har sammen med Almeria est soltimer pr år, med knapt 300 mm nedbør og
hvor frost ikke er eksisterende. Dette fordi området er skjermet av fjellkjeder fra den kalde
vinden og regn fra vest.

Området rundt Villajoyosa har også den største andelen av jordbruksland i Marina Baixa
og i Valenica regionen. Her nner du den ene av regionens to elver, Amadorio og en god
havn med gode forhold for ankring. Legger vi sammen disse faktorene med byens
plassering på en lett forsvarbar kyststripe, så kan vi lettere forstå hvorfor Villajoyosa har
vært den historiske hovedstaden helt fra det 6. århundre før Kristus til den seneste
romerrikeperioden til det 6. århundre e.Kr.

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

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


Reisetips om Villajoyosa i Spania

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

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. 

Den berømte sjokoladen Valor i Villajoyosa
Villajoyosa som ligger kun 10 minutter unna turistmagneten og partybyen Benidorm, er
hjem til den berømte sjokoladefabrikken Valor . Sjokolade merket blir mest solgt på det
lokale supermarkeder som Mercadona, Masymas, Eroski og Carrefour. Byen har totalt tre
sjokoladefabrikker, som alle kan besøkes. Sjokoladefabrikken Valor er kanskje den mest
kjente, men de to andre sjokoladefabrikkene Perez Factory  og Clavileno Factory, er også
fin å besøke.

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://norwegiancontent.com/
http://www.leiebilispania.no/benidorm
http://www.spania24.no/sjokoladefabrikken-i-villajoyosa/
http://www.chocolatesperez.com/index.php/en/
http://chocolatesclavileno.com/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villjoyosa i Spania

Gamlebyen i Villajoyosa

Gamlebyen i Villajoyosa er et herlig sted å vandre gjennom. Trange gater fører til
sjarmerende torg hvor du kan nyte en kopp ka e eller et måltid mens du ser verden gå
forbi. Gamle byen er et spansk historisk kulturminne fordi det er et så interessant, og godt
bevart kvartal. Her kan du se de fargerike husene som henger over elven Amadorio og
krysse broen som deler den gamle og nye delen av byen. Gamlebyen i Villajoyosa er fredet
av Unescos, hvilket ikke må forveksles med å være på verdensarvlisten. 

Det sies at de sterke fargene på husene opprinnelig var slik for at skerne lettere skulle nne
tilbake til husene sine. Gamlebyen i Villajoyosa er et bra sted å stoppe og gå rundt. Fra den
gamle bydelen ser man rett ned i elveleiet hvor det nå er anlagt en ott park. Elven er tørr
store deler av året.

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

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


Reisetips om Villjoyosa i Spania

Severdigheter i Villajoyosa
Hvis du skal besøke byen Villajoyosa, er det noen
steder du ikke bør gå glipp av. Villajoyosa eller La
Vila Joiosa i Spania er den historiske hovedstaden
i Marina Baixa, har en imponerende historie,
vakker natur, historiske bygninger, museer, et
hav av opplevelser og aktiviteter, samt
verdensberømte estas. Villajoyosa har virkelig
noe å tilby for alle, både store og små. 

Les mer om severdigheter i Villajoyosa

Restauranter i Villajoyosa
Ut å spise middag eller lunsj i Villajoyosa, og
trenger tips til noen gode restauranter for en
perfekt kveld med venner og familie? For lokale
spanjoler er mat det samme som sosiale samlinger
med familie eller venner, og det tar ofte mange
timer å spise både lunsj og middag. 

Dette vil du oppdage hvis du en gang spiser
middag med ekte spanjoler. Går du på spanske restauranter i Villajoyosa er det derfor ofte
veldig høylytt og med mange diskusjoner. Måltidene er gjerne senere enn vi er vant med,
og spesielt middag om sommeren inntas veldig sent på kvelden, gjerne mellom klokken
20.00 til og med midnatt. 

Les mer om restauranter i Villajoyosa

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/11-topp-plasser-du-ma-besoke-i-villajoyosa-i-spania/
http://www.leiebilispania.no/villajoyosa-restauranter/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villjoyosa i Spania

Uteliv i Villajoyosa

Skal du ut på byen i Villajoyosa og trenger tips til de beste puber og diskoteker for en
hyggelig kveld med venner og familie? Selv om Villajoyosa er et rolig ferieparadis, nnes
det alikevel mange barer, og puber hvor man kan gå ut med venner og familie for en
hyggelig kveld på byen. 

Er det store diskoteker og et massivt folkeliv man er ute etter, ligger turistmagneten og
partybyen Benidorm bare 10 minutter unna med taxi. I Benidorm nnes alt man kan
tenke seg, og her kan man danse på en av de mange nattklubbene ut i de små
morgentimer. 

Les mer om uteliv i Villajoyosa

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://www.leiebilispania.no/uteliv-villajoyosa/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villjoyosa i Spania

Leiebil i Villajoyosa
Trenger du leiebil til ditt opphold i Villajoyosa 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 Villajoyosa. Du kan enkelt sjekke
og sammenligne priser på leiebil i Villajoyosa selv
ved å bruke søkeskjemaet som du på denne siden. Eller du kan lese mer Les om leiebil i
Villajoyosa

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

yplasstransport i Villajoyosa 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 Villajoyosa. 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 Villajoyosa

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-villajoyosa
http://www.leiebilispania.no/flyplasstransport-villajoyosa/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villajoyosa i Spania

Feriebolig i Villajoyosa

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

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

http://tc.tradetracker.net/?c=27484&m=12&a=167765&r=FeriehusVillajoyosa&u=%2Fspania%2Fcosta-blanca%2Fel-campello-villajoyosa%2F
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villajoyosa i Spania

Strender i Villajoyosa
Er badetøyet pakket, og du er klar for strandlivet i
Villajoyosa? Kanskje du lurer på hvilken strand
som er den beste, eller hvor du nner en privat
vik hvor du kan sole deg i fred og ro. Villajoyosa
på Costa Blanca kysten har over 3 kilometer med
strender, en vakker marina, en strandpromenade
langs stranden i sentrum, og de ikoniske multi
fargede husene til fiskerene. 

Villajoyosa`s strender er helt fantastiske, og ere har det europeiske Blue Flag som indikerer
en god kvalitetsstandard på stranden og dens fasiliteter. Les mer om strender i Villajoyosa

Shopping i Villajoyosa
I kystbyen Villajoyosa og i områdene rundt nnes
det gode steder å handle. Her nnes det
kjøpesentre, handlegater og ikke minst markeder. I
Villajoyosa sentrum finner du en rekke butikker og
supermarkeder, alt det man trenger under
ferieoppholdet. Selv om man ikke nner de store
merkevarekjedene i Villajoyosa sentrum, er det en

ott opplevelse, og man kan oppleve hva byen har
å tilby ved å rusle rundt i eget tempo. 

Torsdags markedet i Villajoyosa er blant de største i området. Hvis du leter etter det
autentiske spanske markedet, kan man ikke slå det som nnes i Villajoyosa. Hit kommer
husmødrene i byen med sine trillbager for å sikre seg gode råvarer til ukens matlagning. 
Les mer om shopping i Villajoyosa

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

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


Reisetips om Villajoyosa i Spania

Klima i Villajoyosa

Villajoyosa`s beliggenhet ved Middelhavet bidrar til et konstant mildt og behagelig klima
året rundt. Sommeren i Villajoyosa starter i begynnelsen av mai og holder seg til oktober
med en liten variasjon. Temperaturen varierer litt i løpet av sesongen, som i august
gjennomsnittlig maksimums stå ved 30 ° C. På den annen side kan den laveste
gjennomsnitts holde seg rundt 20 ° C. 

I begynnelsen av sommeren er sjøtemperaturen er fortsatt rundt 17 ° C. Men øker gradvis
til godt over 20 ° C. Blant alle sommermånedene er Juli er den mest solrike. I løpet av
denne måneden opplever Villajoyosa mer enn ti timer med solskinn om dagen. 

Les mer om klima i Villajoyosa

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://www.leiebilispania.no/villajoyosa-klima/
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/


Reisetips om Villajoyosa i Spania

Fiesta i Villajoyosa

Villajoyosa er svært kjent for sin estautgave av Moros y Christianos. Man har lagt så mye i
denne feiringen at estaen er erklært som en begivenhet av internasjonal interesse for
turister. La Vila Joiosa feirer Moros y Christianos på slutten av juli til ære for St. Martha, til
minne om et mirakel som skjedde i juli 1538, da den berberiske piraten Zallé Arraez
prøvde å invadere byen. Men under forsøket slo værgudene til med en spektakulær storm
som førte til at elva Amadorio gikk over sine bredder og med det ødela Saracen- åten som
lå fortøyd i elvemunningen. 

Denne hendelsen ble tilskrevet St. Martha, og så ble hun kåret til skytshelgen av
Villajoyosa. Et århundre senere, da regionen ble rammet av ødeleggende tørke, skjedde
underet kjent som St. Marthas tåremirakel. I år 1653, under messen, begynte bildet av St.
Martha å felle tårer akkurat da Philip IV signerte et dokument som godkjente byggingen av
Relleu demningen. I 1753, på hundreårsdagen for mirakelet, ble man enige hvordan man
deretter skulle feire Moros y Cristianos i La Vila.

Bli med i Facebook gruppen Vi som trives på Costa Blanca 

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


Reisetips om Villajoyosa i Spania

Hotel og overnatting i Villajoyosa
Selv om det er mange hoteller i Villajoyosa, vil du nok ikke kjenne igjen noen av navnene
fordi det nnes ingen kjente Sheraton eller Hilton-hoteller her eller andre internasjonale
hotellkjeder. Det er et godt utvalg av hoteller å tilbringe ferien på som Hotel Montiboli
som er et fem-stjerners hotell. 

Et annet sterkt anbefalt hotell å bo på er Hotel Bluesense. Apartments Magic Beach
Atrium er et leilighetshotell slik at du kan ha det beste av begge verdener. Terramar
Apartments og La Cala Apartments har også vist seg å være populære. Det er også mange
villaer og leiligheter til leie hvis du ønsker det.

Transport til Villajoyosa

For å komme til Villajoyosa kan du enten fly inn Alicante flyplass eller Murcia flyplass.
Fra yplassene har du en rekke forskjellige transport alternativer til Villajoyosa inkludert
private shuttle busser, drosjer eller leiebil.

Bli med i Facebook gruppen  Vi som trives på Costa Blanca

http://www.montiboli.es/
http://bluesensehotels.com/es/hotel-bluesense-villajoyosa
http://www.apartamentosmagicatriumbeach.com/
http://www.leiebilispania.no/alicante-flyplass
http://www.leiebilispania.no/leiebil-murcia-lufthavn
https://www.facebook.com/groups/1736355376663302/
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