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elcampanariohills.com
952 808 570

Fra  445.000 €

29 eksklusive lejligheder
Avant-garde design,

fokus ned til den mindste detalje.
Fra 2 til 4 soveværelser.

En privilegeret livsstil
En kombination af prestige og 
komfort som gør dette til den 
smartest investering på Costa del Sol.
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Så blev det juni, sommeren skydes igang med de 
varme dage/nætter, og som tingene ser ud nu,  
så kan vi under de nye regler snart komme på stran-
den og i poolen, selvfølgelig stadig ved at holde  
afstand og bære masker hvis det bliver besluttet 
sådan fra den spanske regerings side. Og fra juli må  
turisterne komme ned til os uden at skulle i 
karantæne, man kan sige at vi nu kan se lyset for enden  
af Corona-tunnelen - heldigvis, vi håber på at alt 
bliver normaliseret hurtigst muligt.

Vi har også her hos SOLKYSTEN rigtig mange 
spændende ting på programmet og for fremtiden.  
Vi vil blandt andet, med start fra dette juni num-
mer, igen ligge oppe i Costa Blanca området, bladet  
vil fysik være til at få fat på for alle de skandinaviske 

læsere i det område og der vil så vidt som muligt  
være stof i bladet fra dette område. Det er noget vi 
ser frem til og vi glæder os til igen at være en del  
af danskernes hverdag oppe i Costa Blanca.

Ikke nok med det så har Solkysten indgået en af-
tale om at vores blade også kommer til at ligge i  
Danmark, og vi er i fuld gang med at indgå aftaler 
med flere golfbaner og golfbutikker i Danmark om,  
at vores magasin kommer til at ligge hos dem til 
deres medlemmer. Som I kan se på billedet ligger  
vores blad allerede oppe i Aalborg Golfklub. Vi er så 
glade for at dette har kunnet lykkedes og vil gerne  
takke vores kontakt i Danmark for indsatsen.

Erik Berg Madsen

JUNI 2020
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VELKOMMEN TIL DIN NYE URBANE OASE

THE HUB

The Hub Málaga er et nyt boligkoncept, der skaber en ny vision for byen. Beliggende i 
den kosmopolitiske by Málaga i et boligkvarter kun 5 minutters gang fra stranden. Proje-
ktet vil være et løft for Huelin-kvarteret og en ikonisk bygning, der vil bidrage til at ændre 
Málagas arkitektoniske vision. Hjem, socialt liv, arbejdsplads og fritid går sammen om et 
nyt koncept af ”Living Homes” og skaber således en urban oase.

Henvendelse for mere information på 699 349 542. info@sol-property.com

PRISER FRA 170.000 €
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Reportage

Costa del Sol var i århundreder kendt som 
La Costa Cañera - ‘Sukkerrørskysten’.

AF PIA BRUNN

SUKKERRØRSKYSTEN

De steder, hvor hoteller, luksusvillaer og golfbaner kappes om 
de bedste lokaliteter, var der for små hundrede år siden suk-
kerrørsplantager.

Det er der ikke meget tilbage af i dag. De gamle plantager med 
flere meter høje sukkerrør er i løbet af de sidste 50 år forvandlet til 
greens, mursten og cement.

Og nu ser det ud til, at den sidste gamle sukkerfabrik også viger 
pladsen for ejendomsspekulation.

Det er den gamle sukkerfabrik i Maro, som – hvis det står til kom-
munen og ejendomspromotoren Salsa Larios – om få år vil være et 
golfresort med luksushoteller og 650 fritidsboliger.

Men forslaget møder hård kritik. Miljøforeninger i Nerja er imod 
planerne som de frygter til forvandle dalen mellem Nerja og Maro 
til et nyt turistmekka.

NOSTALGISK TILBAGEBLIK
Det kan være svært at forestille sig hvordan sukkerrørskysten så 

ud for bare hundrede år siden.
De knap 40 sukkerfabrikker – nogle siger 37, andre 39 - lå spredt 

langs kysten og var i generationer hovedindtægt for rig og fattig.
I dag er der kun en eneste sukkerrørsfabrik tilbage i Europa. Den 

ligger her på Costa del Sol, helt præcist i Frigiliana 
og hedder ‘Nuestra Señora del Carmen’. Bygningen 

stammer fra 1630.
Der er også romfabrikken ‘Ron Montero’ i Mo-

tril, og endelig kan Nerja prale af flere historiske 
rester af de gamle sukkerfabrikker og møller. 
Langt de fleste er i en meget dårlig bevarings-
stand - med undtagelse af den gamle San José-fa-
brik, der var ejet af Larios - men som  i midten af 
1970’erne blev ombygget til et gymnasium.

Blandt de ni møller og sukkerfabrikker, som 
man endnu kan finde rester af, er ‘San Joaquín-fa-
brikken’ i Maro uden tvivl den mest spektakulære.
Du har sikkert set den på vej til Maro eller til grot-

terne Cuevas de Nerja.
Man kan ikke undgå at lægge mærke til den impo-

nerende bygning med den høje skorsten, omgivet af marker med 
afgrøder og drivhuse.

Alt sammen med en storslået udsigt over Middelhavet og til Nerja. 
Så hvor længe får den lov til at ligge der?

Ikke længe. Der er helt aktuelle planer om at forvandle den gamle 
fabrik til et golfresort eller et kultur-center.

OP OG NEDTURE
Sukkerrør blev introduceret af araberne i det niende århundrede 

og var den største økonomiske indtægtskilde støtte i området indtil 
for godt 50 år siden.

Mange ældre indbyggere fra Nerja husker med en vis nostalgi suk-
kerrrørsplantager og fabrikker med fuld kapacitet.
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Reportage

I Málaga provinsen blev der produce-
ret op til 115.000 tons sukkerrør om året 
og helt frem i 1960’erne var der i Axarquía 
endnu 24 aktive sukkerfabrikker.

Alene i Torre del Mar-området blev der 
produceret op til 40.000 tons sukkerrør.

SKOVE RYDDET FOR TRÆ
Som andre steder i industrien i Málaga op-

stod der alvorlige kriser. I 1790 blev der kun 
produceret en tiendedel af den mængde, der 
blev fremstillet i gode tider. Men hvorfor?

FÆLDNING AF SKOVE
Det var hverken finanskrise eller mang-

lende afsætning, der var årsag, men deri-
mod energi.

Der var simpelthen ikke adgang til den 
enorme mængde træ og brændsel, sukker-
industrien havde brug for.

Smeltning og omdannelse af sukkerrør 

til melasse og saft sker under meget høje 
temperaturer.

Og for at opvarme sukkermassen, var 
der brug for brændsel, og i løbet af få årtier 
blev hele Axarquía ryddet for skov.

Historikere har regnet ud, at der var brug 
for 20.000 læs brænde om året til hver suk-
kerfabrik.

I Torrox, Nerja, Almuñecar, Motril og 
Adra alene var der årligt behov for 100.000 

læs brænde, eller mere end en million vog-
ne læsset med træ.

Man brugte alle former for skovvegetati-
on, steneg, egetræer, fyrretræer, og til sidst, 
da der stort set ikke var nogen vegetation 
tilbage, blev der endda brugt buske.

Kun Marina-skovene mellem Nerja og 
Frigiliana gik fri, fordi skovene var ejet af 
flåden, som brugte træ til skibsbyggeri.

I løbet af det XX århundrede blev skov-

8  SOLKYSTEN.EU · Juni 2020

Fotos af de gamle sukkerfabrikker i Salobreña og Maro
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“ “De knap 40 sukkerfabrikker –  
nogle siger 37, andre 39 - lå spredt 
langs kysten og var i generationer 
hovedindtægt for rig og fattig.
I dag er der kun en eneste sukkerrørs-
fabrik tilbage i Europa.

væksten i Tejeda, Játar, Cómpeta og Canil-
las halveret. Indsamling af brænde blev sta-
dig dyrere og vanskeligere. Dette medførte 
lukning af flere fabrikker i Vélez-Málaga, 
Maro, og Salobreña.

I 1890 var selskabet Azucarera Larios 
med en egenkapital på mere end ti milli-
oner pesetas det største, med 14 fabrikker 
i Málaga, Axarquía og Motril og mere end 
10.000 hektar sukkerrør.

Nedgangen i sukkerindustrien blev sær-
lig mærkbar i midten af det forrige århund-
rede og den sidste fabrik lukkede i 1976.

Larios byttede sukkerrør ud med mur-
sten og cement og startede en helt ny epo-
ke baseret på ejendomsudvikling.

Der blev oprettet et nyt selskab, La  
Sociedad Azucarera Larios Patrimonio 
S.L. - også kaldet for Salsa Larios, som ejer 
enorme jordbesiddelser i Nerja.

SIDSTE SUKKERPERLE
Og så er vi tilbage ved sukkerfabrikken 

San Joaquín i Maro. Siden 1930 har byg-
ningen været ejet af Larios-familien, der 
købte den billigt på tvangsauktion.

Formålet var at monopolisere sukker-
fremstillingen og koncentrere produktio-
nen på enkelte fabrikker i  Málaga.

Sukkerfabrikken i Maro er på i alt 37.000 
kvadratmeter. Det omfatter også Agui-
la-akvædukten fra 1840, som blev restau-
reret i 2010, 24 rækkehuse til sukkerfabrik-
kens arbejdstagere, marker til dyrkning af 
sukkerrør og en stor dam til opbevaring af 
vand til overrisling af markerne.

Hertil kommer så en formidabel udsigt 
over Middelhavet .

Efter mange års laden-stå-til sker der nu 
noget.

Den konservative kommunalbestyrelse 

Udvinding af sukker

Foto af sukkerfabrikken i Maro

Sukkerrør ligner lidt bambus
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i Nerja har vedtaget et forslag om bygge-
modning af 250 hektar landbrugsjord på 
sletten mellem Nerja og Maro. Her skal der 
være plads til en 18-hullers 
golfbane, ‘Maro Golf’, 680 fri-
tidsboliger samt flere hoteller.

Meget kort sagt, er der tale 
om en ”gammel” aftale mellem 
kommunens konservative kom-
munalbestyrelse og Larios, der 
går helt tilbage til 2015.

Mod afståelse af flere bygge-
grunde til offentlige formål ville 
Larios få grønt lys for sit golfpro-
jekt på ejendommen ved sukker-
fabrikken.

Men planerne blev aldrig til no-
get. Aftalen var blevet godkendt 
lige inden kommunalvalget, og 
den nye kommunalbestyrelse, PSOE, IU 
og EVA-Podemos, foreslog flere ændringer, 
uden at nå til enighed med Larios.

FRONTERNE TRÆKKES OP
I maj 2017 blev der dannet en ny for-

ening, ’Otra Nerja y Maro es  posible’ (Et 
andet Nerja og Maro er muligt).

Foreningen fik opbakning 
af en række beboergrupper 
og miljøforeninger, der ikke 
ønskede at den gamle suk-
kerfabrik skulle forvandles 
til et golfresort. Her foreslog 
man, at sukkerfabrikken 
skulle huse et kulturcenter.

Der gik ikke lang tid, 
før borgerforeningen fik 
modspil. Der blev oprettet 

en ny gruppe, Maro Golf, Proyec-
to Turístico de Gran Calado para Nuestro 
Municipio’ (Maro Golf, et stort turistpro-
jekt for vores kommune), som gik ind for 
byggeprojektet.

Her foreslår man, at sukkerfabrikken 
omdannes til et femstjernet hotel.

Forslaget skal behandles på et kommu-
nalbestyrelsesmøde den 30. august 2020.

a

ø
k
t
m

Den gamle fabrik i Maro er genstand for stor debat: Skal den 

være offentlig tilgængelig eller omdannes til luksushotel?

Transporten af sukkerrør foregik på æsler og muldyr

Hårdt arbejde i høsten

Dyrene lastes med sukkerrør
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Byrådet i Fuengirola vil bruge ny te-
knologi til at kontrollere kapaciteten 
på strande og offentlige rum. Dette er 

et computerprogram, der er udviklet af et 
lokalt firma, og som tillader brugerne af få 
information om det antal gæster/brugere 
der er i de forskellige steder for, på den måde 
at undgå at for mange samler sig og derved 
minimere risikoen for en mulig smitte med 
COVID-19 virusen.

Borgmesteren i Fuengirola, Ana Mula, som 
har videregivet denne information, har også 
sagt, at “det er et banebrydende initiativ i 
vores land og vil blive iværksat så snart de 
kompetente sundhedsmyndigheder vil til-
lade en genåbning af   strandene.”

App’en er blevet præsenteret af borgmes-
teren i samarbejde med direktøren af ud-
viklingsvirksomheden Juma, Carlos Moreno. 
Begge har afsløret funktionaliteterne i dette 
værktøj, “beregnet til at garantere sikker-
heden og overholdelsen af   nogle af de ele-
mentære forebyggende foranstaltninger til 
at forhindre COVID-19-smitte.”

Derudover kommenterede Mula, at «de 
genåbningsfaser, som regeringen foreslår, 
overvejer situationer, hvor mere eller mindre 

dele af befolkningen kan samles i samme rum; 
så vi skal kunne garantere alles sikkerhed. “

Derfor forklarede hun, at dette projekt, er 
baseret på kunstig intelligens, og vil starte ud 
med byens strande, så snart sundhedsmyn-
dighederne tillader adgangen til   disse om-
råder.

“For os er det vigtigt at gøre dette sikker-
hedsarbejde gennem dette spændende, in-
novative projekt, der garanterer sikkerheden 
for naboer og de folk der vælger at besøge os 
i løbet af sommeren,” sagde Mula, mens hun 
understregede, at “ Vi vil med dette være tro 
mod vores måde at gøre tingene på og styre 
byen på med innovation og ved at bruge lo-
kale virksomheder, der er i stand til at skabe 
fantasifulde og effektive løsninger ”.

Moreno har foklaret at denne software 
kommer til at fungere gennem sensorer, der 
er installeret i gadebelysningen. Med hensyn 
til dette kommenterede han, at “mellem 40 
og 50 sensorer vil være nødvendige for de syv 
kilometer strande der er i byen”.

Derfra vil der oprettes virtuelle ”kasser”, 
hvor der vil være en maksimal kapacitet af 
besøgende. Sammen med dette, vil der laves 
målinger i 3D af mængden af   mennesker, der 
ankommer og forlader disse rum, og på den 
måde måle det samlede antal af mennesker 
der er til stede på samme tidspunkt. 
INFORMATION I REALTID

«De har interne processer indbygget, så de 
er i stand til at tegne virtuelle kasser, som igen 
har en vis kapacitetsafgrænsning i henhold til 
de afstandsforanstaltninger, der er anbefalet 
af sundhedsmyndighederne. Disse tabeller og 
beregningen tjener til at bestemme, om dette 

sted er for fyldt med mennesker eller ikke. 
Enhver borger vil kunne få adgang til disse 
oplysninger i realtid ved at downloade helt 
gratis en App på mobilen », forsikrede han.

Resultatet af de beregninger, der udføres i 
realtid, giver os mulighed for at advare ved 
hjælp af tilstedeværelsesprocenter og farver. 
På denne måde «hvis alt er korrekt, markeres 
det med grønt; når kassen er fyldt op med 
75% vises det i gult, og når de kommer op på 
de 100% bliver det rødt ”, påpegede Moreno.

Denne ‘app’, der er baseret på kunstig in-
telligens, giver adgang til at se den mængde 
af gæster der er pr. Kasse i realtid, så man på 
forhånd kan beslutte, hvilket offentlig rum 
man kan begive sig ud i med alle de nød-
vendige sundheds garantier på plads “. Det 
første område i Fuengirola, hvor denne te-
knologi skal implementeres, er en af   de mest 
brugte af borgerne i sommerperioden nem-
lig stranden.

Men Moreno har forklaret, at dette soft-
ware system “kan anvendes til ethvert offen-
tligt rum: fra indkøbscentre til hoteller eller 
spillesteder, hvor der afholdes offentlige ar-
rangementer.”

”Men for at vi skal komme i den fase, hvor 
regeringen giver os mulighed for at gå på 
stranden, og for at denne teknologi skal være 
effektiv, er vi alle nødt til at gøre vores bedste. 
Endnu en gang beder jeg om samarbejde, 
tålmodighed og ansvar fra alle Fuengirolas 
borgere, så de overholder de udstedte regler 
fra sundhedsmyndighederne.Det afhænger 
af os alle, at vi kan nyde Fuengirola, vores 
strande eller ethvert rum i vores by,” konklu-
derede borgmesteren.

Fuengirola vil bruge ny teknologi for at kontrollere  
kapaciteten på strande og andre offentlige rum

App’en er udviklet af Juma, et lokalt teknologivirksomhed

Sol&Skygge

En 113-årig kvinde, der menes at være 
den ældste nulevende person i Span-
ien, har overlevet coronavirussen.

Maria Branyas blev smittet i april på et 
plejehjem i byen Olot nord for Barcelona, 
hvor adskillige andre beboere døde af vi-
russet, oplyser plejehjemmet.

Her har hun boet i 20 år og overvandt 
virusset isoleret på sit værelse.

- Hun overlevede og har det fint. Hun 
tog en test i sidste uge, som var negativ, 
siger en talsmand fra plejehjemmet.

Maria Branyas, der er mor til tre, var 
isoleret på sit værelse i flere uger, hvor 
kun én person i fuld beskyttelse måtte 
undersøge hende, oplyser den catalanske 
tv-station TV3.

Adskillige plejehjemsbeboere døde
I en video fra TV3 kan man høre Ma-

ria Branyas kalde personalet for “meget 
søde”. Medarbejderne på plejehjemmet 
spørger hende i videoen, hvad hendes råd 
er til at leve længe, hvortil hun svarer: “Jeg 
var heldig med at have et godt helbred”.

Plejehjemmet huser lidt over 100 be-
boere, og adskillige af dem er døde, siger 
talsmanden.

Maria Branyas blev født 4. marts 1907 i 
San Francisco, USA, hvor hendes spanske 
far arbejdede.

Under Første Verdenskrig (1914-1918) 
flyttede familien til Spanien. Her over-
levede hun også den spanske syge, der 
dræbte mange millioner verden over 

mellem 1918 og 1919, samt den spanske 
borgerkrig fra 1936 til 1939.

Spanien er et af de hårdest ramte lande 
af coronavirussen med knap 27.000 regis-
trerede coronarelaterede dødsfald, viser 
en opgørelse fra Johns Hopkins Univer-
sity. Kun USA, Storbritannien, Italien og 
Frankrig har registreret flere.

113-årig spansk kvinde overlever coronavirus på plejehjem
Maria Branyas Morera levede isoleret i flere uger på et plejehjem i 

Nordspanien, hvor adskillige andre beboere døde.

Ana Mula presentere det nye program.

AF FREDERIK AVENSTRUP
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MMargrethe Vestager tør ikke selv at 
sætte penge på, hvornår folk igen kan 
rejse frit rundt i Europa.

Men ifølge EU’s konkurrencekommissær 
er der brug for, at de mange landegrænser, 
der er blevet lukket som følge af coronakris-
en, snart bliver åbnet igen. Derfor er det kun 
positivt, at Tyskland nu er klar til at genåbne 
grænserne til Frankrig, Schweiz og Østrig – og 
til Danmark, hvis den danske regering også er 
klar til det.

- Jeg var meget glad for at se den tyske posi-
tion, for det er en meget fundamental ting, at 
vi kan bevæge os frit. Selvfølgelig skal vi blive 
ved med at foretage os alt det, vi har lært - altså 
holde afstand, vaske hænder og i nogle sam-
menhænge bære maske. Men grænserne bør 
åbnes, så vi igen kan bevæge os, siger den dan-
ske EU-kommissær og ledende næstformand, 
der i dag har været med til at præsentere Euro-
pa-Kommissionens nye turismepakke.

Den skal netop være med til at sikre, at 
EU-borgerne igen kan rejse frit og tage på fe-
rie hos hinanden. Og her anbefaler kommis-
sionen blandt andet, at lande eller regioner, 
der har et nogenlunde ens smittetryk, kan 
begynde at åbne for hinanden.

Så stor en andel af økonomien udgør turismen
Indtægterne fra turisme udgør cirka 10 

procent af EU’s samlede bruttonationalpro-
duktet (BNP). Det er især de sydeuropæiske 
lande, hvor turismen udgør den største andel 
af bruttonationalproduktet:

Italien: 13,2 procent
Grækenland: 20,6 procent
Spanien: 14,6 procent
Portugal: 19,1 procent
Kroatien: 24,9 procent
Frankrig: 9,5 procent
Danmark: 8,1 procent
Kilde. European Data Journalism

REJS IKKE, HVIS DU ER SYG
Dagens turismepakke er en større sam-

ling af anbefalinger og retningslinjer, som 
medlemslandene kan bruge som rettesnore 
til at genåbne samfundet.

Ifølge Europa-Kommissionen udgør turis-
mesektoren godt 10% af EU-landenes sam-
lede økonomi, og flere end 27 millioner job, 
ikke mindst i den sydlige del af kontinentet, 
er enten direkte eller indirekte afhængige af, 

at folk kan tage på ferie. Derfor er det også 
vigtigt, at turismesektoren hurtigst muligt kan 
komme op i omdrejninger igen efter corona-
krisen, mener kommissionen.

Så stor en andel af befolkningen arbejder 
med turisme

Mere end hver fjerde græker er ansat inden 
for turismesektoren, mens knap hver tiende 
dansker er det.

  

Kilde: Eurostat. Tallene er fra 2017. Tallene for Estland, Frank-

rig, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal og Slovenien er ikke 

tilgængelige

Udover grænse-anbefalingerne er Euro-
pa-Kommissionen også kommet med råd 
om alt fra transport og hotelindretning til nye 
måder at holde øje med smitteudviklingen på.

Som tommelfingerregel bør man ikke rejse, 
hvis man er syg eller har corona-symptomer, 
understreger kommissionen. Beslutter man 
sig for at rejse, bør man tjekke ind online, så 
man undgår direkte kontakt med de ansatte 
ved indtjekningsskranken, og flyselskaberne 
bør ikke længere servere mad ombord.

Derudover bør der lukkes færre passagerer 
ombord på fly, busser eller færger, og folk skal 
have adgang til håndsprit, når de rejser.

- Og passagerer, som ikke kommer fra 
samme husstand, bør sidde væk fra hinanden, 
lyder det fra kommissionen.
DE KATASTROFALE FØLGER AF DEN MAN-
GLENDE TURISME KAN ALLEREDE MÆRKES 

Et af de lande er Frankrig, der venter 
spændt på EU-forhandlingerne og hvor turis-
terhvervet er hårdt ramt af coronakrisen. Der 
skulle nu afholdes Cannes filmfestival, som er 
en stor turist begivenhed med fyldte hoteller 
og masser af folk på gaderne. Men lige nu lig-
ger Cannes øde hen.

Italien var epicenter for det europæiske 
udbrud og har derfor været lukket ned, siden 
coronavirussen for alvor brød ud i landet i 
februar og marts.

Her længes man også efter at få gang i tur-
ismen igen.

4. maj lempede Italien for første gang på 
de skrappe coronarestriktioner, som landets 
borgere har været pålagt. Lempelserne bety-
der blandt andet, at italienerne får lov til at 
rejse til andre regioner i Italien, men kun hvis 
de kan bevise, at de har en god grund til det.

I Spanien udgør turismen 14 procent af 
BNP. Så her er regeringen også meget inter-
esseret i at få åbnet grænserne, så turisterne 
igen kan spytte nogle penge i statskassen. 
Men Spanien er i et meget tidligt stadie af 
genåbningen, da de fleste provinser med 
flest turisttilstrømning i sommerperioderne 
først nu er kommet ind i de første faser for en 
genåbning og man ønsker ikke at sætte sik-

kerheden over styr med en ny smittebølge. 
LÆRE AT LEVE MED VIRUS

Når det kommer til eksempelvis hoteller, 
vandrehjem eller campingpladser, skal der 
også sikres god plads, og de ansatte skal un-
dervises i, hvordan man sikrer sig mod coro-
nasmitten.

Her er det ifølge kommissionen også vig-
tigt, at der er en ”solid overvågning og kon-
trol” med smitten i lokalområdet. Samtidig er 
det afgørende, at det lokale sundhedssystem 
er gearet til, at der pludselig kan komme et nyt 
smitteudbrud.

Derudover arbejder kommissionen også 
med at udvikle et interaktivt europakort, hvor 
folk selv kan følge med i, hvordan situationen 
udvikler sig i de enkelte regioner og byer. Der-
til er den kommet med guidelines, der skal 
sikre, at alle corona-apps til smartphones kan 
bruges i hele unionen, så folk ikke behøver at 
downloade flere forskellige, når de rejser.

For selvom den kommende sommerferie 
vil blive påvirket af coronakrisen, så under-
streger kommissionen, at den ikke er blevet 
helt aflyst. Men det kræver ifølge konkur-
rencekommissæren, at vi i fællesskab får 
genopbygget tilliden til, at vi godt kan begy-
nde at rejse igen.

- Indtil vi har en vaccine og en kur, skal vi 
finde ud af, hvordan vi kan leve med coro-
navirus. Derfor kommer vi med alle vejled-
ningerne til, hvordan man gør det. Hvordan 
kommer man afsted på en sikker måde, og 
hvordan giver vi nok information, så vi hver 
især kan træffe vores egen beslutninger, så vi 
kan komme i gang, siger Margrethe Vestager 
og tilføjer:

- Der er virkelig mange, der har et job i 
rejsebranchen. Og der er også rigtig mange 
mennesker, som gerne vil på ferie.
WHO-AKUTCHEF: MÅSKE FORSVINDER 
VIRUSSEN ALDRIG

Chef for WHO’s akutberedskab advarer om, 
at udvikling af en vaccine ikke vil garantere en 
sejr over covid-19.

Verden har “meget, meget langt igen”, før 
pandemien med coronavirus er bragt under 
kontrol, siger WHO’s chef for akutberedskab, 
Mike Ryan.

- Selv om mange lande er begyndt at tage 
skridt frem mod en normalisering, er der fort-
sat farer og mange risici ved covid-19 på na-
tionalt, regionalt og globalt niveau, siger Mike 
Ryan.

- Det, som vi alle frygter, er en ond cirkel 
med katastrofale udviklinger i den offentlige 
sundhed og økonomiske tilbageslag, hvis de 
indførte restriktioner lempes og ny smitteud-
bredelse ikke opdages, pointerer Ryan, som 
onsdag holdt et onlinepressemøde om krisen.

Han understreger, at en “meget betydelig 
kontrol” af virusset er påkrævet, hvis de nu-

EU-Kommissionen præsenterede den 13. maj sin turismepakke, 
der skal sparke gang i den europæiske turisme.

EU prøver på at redde økonomien og sommerferien
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Costa del Sol fastholder de reservationer, der blev 
foretaget til sommeren før coronavirus-krisen

På kysten prøver forretningsfolkene 
at holde fast på en tynd og usikker 
tråd af   håb, efter at have set dagene 

gå og at mængden af reservationer, der 
blev booket i de store ferie måneder juni, 

juli og august, før Covid-19-krisen brød 
ud, stadig fastholdes. Selvfølgelig er det et 
tal, der kan være 10%, ifølge data leveret 
af præsidenten for hotellerne på Costa 
del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, som 
er skeptisk om coronavirusen kommer til 
at tillade udviklingen af turistaktiviterne i 
højsæsonen og er kritisk over, at der end-
nu ikke er en dagsorden samt en protokol 
for en sikker tilbagevendelse af turisterne 
og arbejderne.

Web portalen Clubrural har konstateret, 
at antallet af reservationer er steget i løbet 
af de første uger i maj, sammenlignet med 
tidligere. ”De mest optimistiske rejsende 

er allerede igang med at booke til august 
med den sikkerhed, at de ikke kommer 
til at miste deres penge,” sagde de. Deru-
dover erklærede denne platform, der sam-
let set har 13.000 landhuse og hoteller, at 
selvom det stadig ikke er tilladt at rejse, så 
fortsætter 79,9% af ejerne med at annon-
cere deres landhuse.

I går meddelte statssekretæren i Min-
isteriet for Turisme, Isabel Oliver, at de er 
ved at udvikle en kampagne for at stimul-
ere national turisme, når udviklingen af   
pandemien tillader det. Derefter vil der 
udvikles en salgs- og markedsføringsplan 
for det internationale marked.

værende risikovurderinger skal bringes ned.
Regeringer verden over kæmper for at finde 

frem til en balance, hvor de kan genåbne de-
res samfund og samtidig holde coronasmit-
ten under kontrol.

Der er på globalt plan registreret 4,29 mil-
lioner mennesker med coronavirus ifølge en 
opgørelse foretaget af nyhedsbureauet Reu-
ters. Der er registreret over 291.000 dødsfald.
VACCINE IKKE EN SIKKER SEJR

Ryan advarer også om, at udviklingen af 
en vaccine ikke vil garantere en sejr over 
covid-19.

Han siger, at den nye virus kan blive ved 
med at være i cirkulation til en vis grad snare-
re end at blive udryddet.

- Måske forsvinder virussen aldrig, siger han.
Ryan pointerer videre, at virus og sygdom 

kan holdes under kontrol - endda uden vac-
cine, som det er tilfældet med hiv.

- Vi har i forhold til hiv fundet behandlinger, 
og vi har fundet metoder til forebyggelse. Folk 
er ikke så bange for det, som de var tidligere, 
siger han.

Om planlagte åbninger af grænser i Europa, 
siger Ryan, at det ikke udgør nogen stor risiko, 
hvis grænserne krydses. Han siger, at det er en 
langt mere kompleks udfordring at få genstar-
tet lufttrafikken.
TYSKERE, NORDMÆND OG ISLÆNDINGE 
MÅ KRYDSE GRÆNSEN FRA 15. JUNI

Tyskere, islændinge og nordmænd kan fra 
den 15. juni igen krydse grænsen til Danmark. 
Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på 
et fælles pressemøde med sundhedsministeren, 
udenrigsministeren og justistsministeren.

Det kommer dog til at foregå med visse re-
striktioner.

- Turister skal dokumentere, at de har 
booket et ophold uden for København, mindst 
seks overnatninger på hotel, campingplads 

eller lignende, siger Mette Frederiksen.
København er det sted i landet, hvor der 

er flest smittede. Derfor vil regeringen ikke 
tillade, at turister overnatter i hovedstaden - 
eller på Frederiksberg.

- Man må gerne tage til København og gå 
en tur og spise på restaurant, men man skal 
overnatte et andet sted, siger sundhedsminis-
ter Magnus Heunicke.
ØVRIGE LANDE MÅ VENTE

Regeringen vil åbne for udlandet gradvist. 
Først efter sommeren vil regeringen se på at 
åbne for yderligere lande.

Når turister kommer til Danmark
* Turister, der kommer til Danmark vil blive 

opfordret til at blive testet for coronavirus ved 
grænseovergangene.

* Der vil blive opstillet mobile teststationer 
i sommerlandet på “hotspots”, så personale i 
butikker, restauranter og forlystelser kan blive 
testet.

* Det bliver ikke et krav, at man bliver testet 
ved indrejse i Danmark.

* Hvis en turist bliver testet positiv for coro-
navirus, vil vedkommende være omfattet af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger bl.a. om 
selvisolation.

* Har en turist tydeligt synlige symptomer 
som hoste eller feber ved indrejse, vil ved-
kommende blive afvist ved grænsen.

* Politiet vil stå for kontrollen af indrejserne.
Kilde: Regeringen

- På den anden side af sommeren for-
venter vi at åbne for øvrige Schengenlande 
og Storbritannien, siger statsminister Mette 
Frederiksen.

Særligt grænsen til Sverige har været omdre-
jningpunkt i debatten om grænseåbningen, 
men de svenske turister må vente lidt endnu.

- Danmark og Sverige har et tæt forhold, og 
det vil vi også have i fremtiden. Danskere og 

svenskere har familie, kærester og sommer-
huse på tværs af grænsen, siger statsminis-
teren.

Der er endnu ikke meldt noget ud om, 
hvornår svenskere igen må komme til Danmark.

- Der er endnu ikke lavet en aftale. Vi har 
fra den danske regeringes side et stærkt øn-
ske om at finde en løsning med vores svenske 
naboer. Det kan for eksempel være en region-
al løsning, siger hun.
GRADVIS, KONTROLLERET GRÆNSEÅBNING

Statsministeren holder fast i, at det ikke må 
gå for hurtigt med at åbne grænserne. Hun 
nævner situationen i Sydkorea som et eksem-
pel på et land, der har måtte lukke ned igen, 
fordi smitten blussede op igen.

- Hvis det sker i Danmark, kan vi være nød-
saget til at genindføre nogle af de restriktion-
er, vi har løftet som samfund, siger hun.

- Vi vil holde fast på, at vi åbner Danmark 
kontrolleret skridt for skridt, så vi kan følge 
udviklingen.

Grænserne har været lukkede siden 14. 
marts, hvor de blev lukket for at mindske 
spredning af coronavirus.
REJSEVEJLEDNING ÆNDRES FOR DANSKERNE

Mens turisterne fra Norge, Island og Tysk-
land kan rejse ind i Danmark, kan danskere 
også rejse til de samme lande. Derfor er rej-
sevejledningen for netop de lande også ændret.

- Vi fraråder fra den 15. juni ikke længere 
rejser til Island, Tyskland og Norge. Men un-
dgå storbyer og sæt jer ind i hver enkel lands 
vejledninger, siger udenrigsminister Jeppe 
Kofod (S).

- Alle andre steder frarådes rejser til og med 
31. august, siger han.

Udenrigsministeren opfordrer danskere, 
der, på trods af anbefalingerne fra udenrig-
sministeriet, rejser til de øvrige lande, til at gå 
i 14 dages karantæne, når de kommer hjem.

De mest optimistiske turister har allerede booket til august ”med ro i sindet om,  
at de ikke mister deres penge”, ifølge nogle operatører
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Skal du leje et feriehus, når du skal til 
Danmark og besøge familie og venner?
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Så er Sol og Strand den rette samarbejdspartner!
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PRESSEMEDDELELSE FRA

Helle Hollis er altid først fremme med 
nye tiltag, og har som det første og i 
øjeblikket det eneste biludlejnings-

firma i Málaga investeret i ozon-genera-
torer til desinfektion af bilen før den ud-
lejes igen. 

”Det er vigtigt at vise vores kunder, at de 

trygt kan leje bil”, udtaler administreren-
de direktør Hans Hugo From, og fortsæt-
ter; ”et af de første tiltag er desinfektion 
af bilen med en ozon-generator.  Ozon 
dræber bakterier, vira og svampesporer, 
og har desuden den fordel, at den kommer 
ind i alle sprækker og hjørner af bilen.  Det 

er en nem og miljøvenlig proces, som kun 
tager 5 minutter for en fuldstændig desin-
fektion.

Når bilen kommer retur fra en udle-
jning, bliver den først grundigt rengjort 
indvendigt med et desinfektionsmiddel 
på alle brugerflader som rat, touchscreen, 

Publireportage

Lej trygt din bil hos Helle Hollis!
Det første biludlejningsfirma i Málaga der anvender 

ozon-generator til desinfektion af lejebilen!
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RA HELLE HOLLIS!
og gearstang. Efter at den er færdig reng-
jort og står klar til udlejning, bliver en 
ozon-generator sat i gang i den parkerede 
bil, og eventuelle resterende bakterier og 
vira bliver øjeblikkelig dræbt. ”

Og der er flere nye tiltag hos Helle Hollis. 
Hans Hugo From fortæller, at som en eks-
tra service kan kunden fra 1.juni få udlev-
eret et beskyttelsessæt til bilens interiør. 
Sættet indeholder et plast overtræk til 
rattet, førersædet, og gearstangen.  Dette 
plast overtræk kan kunden selv sætte på, 
hvis han gerne vil have endnu et beskyt-
telseslag. 

Udover den meget grundige desinfektion 
af bilen, er der opsat plexiglas afskærmn-
ing mellem receptionisten og kunden i re-
ceptionen og ved aflevering af bilen.  Der 
er naturligvis håndsprit til fri afbenyttelse 
på strategiske steder i virksomheden, lige-
som personalet følger sundhedsminister-
iets til enhver tid gældende anbefalinger 
m.h.t. personlige værnemidler.

Hans Hugo From slutter af med, ”at det 
har første prioritet hos os, at sikkerheden 
er i top for kunder og ansatte, så man trygt 
kan leje bil, og dermed få en god og sikker 
start på sin ferie!”
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What’s hot

NU SKAL VI  
PÅ STRANDEN!!
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Hvis alt går vel så kan vi regne med at komme ind i fase 2  
her i Juni, hvilket betyder at strandene bliver åbnet op og vi alle  

kan komme på en dejlig tur på standen med familien.
Her giver vi dig en oversigt over alt det du behøver for gøre din strandtur ekstra god.

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Poncho til stranden 14,99€ 
fra Vero Moda

Den perfekte 
strandkjole 

til lejligheden

P

Kjole 49,99€ fra Vero ModaKjole 49,99€ fra Vero Moda

Kjole 29,99€ fra Vero Moda

Kjole 24,99€ fra Vero ModaKjole 24,99€€ fra Vero Moda

Kjole 26,99€ fra Vero Moda
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Bikini overdel 16,99€. Underdel 14,99€ fra Vero Moda

Er du til 
bikini...?

Bikini overdel 16,99€ 14,99€ fra Vero Moda

W

Bikini overdel 16,99€. Underdel 14,99€ fra Vero ModaBikBikBikBikBikBikkikiinininiiii 16,16,16,16,16,16,16,16 999999999999999999€€€€€€€€. U. U. U U. U. UUUUndendendendendendendendenderderderderdderderderderdel 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 1l 4,94,94,94,9,94,94,94,94,9 ModModModModModModModMMModdaaaaaaaa

Bikinioverdel 24,99€. Bikinioverdel 19,99€.

Underdel 16,99€ 

fra Vero Moda
Underdel 16,99€ 

fra Vero Moda

Bikinioverdel 24,99€

Underdel 16,99€

f V M d
UndUndUndUnderderderderdel elel el 16,16,16,16,99999999€ € € € 

fff VVVV M dM dM dM

Eller er du 
mere til en 
badedragt?

Badedragt 39,99€ 
fra Vero Moda

Badedragt 
34,99€ fra 
Vero Moda

Badedragt 39,99€ 
fra Vero Moda

BadBadBadBadBadadBadBaddddeeeee
34,34,34,34,34,3434334,99999999999
VerVerVerVerVerVerVVerVeroooooooooo

Badedragt 
39,99€ fra 

Vero Moda

Badedragt 34,99€ 
fra Vero Moda
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What’s Hot

Tilbehøret til 
dit strandlook

Strandhåndklæde 16,99€

fra Vero Moda
StrandhåndklædeSt e 16,99€trandhåndklæde 16,9St

Sommerhat 5€ fra Tiger

Sommerhat 6€ fra Tiger

Slippers (str. 36-41) 
7€ fra Tiger

Mulepose
2€ fra TigerToilettaske

1€ fra Tiger

Tasker 2,99€

fra Vero Moda

Lys op I metalik 

Specsavers - 229€

Marc Jacobs Sun RX 1 
 22

Sun RX 1 

Flyv højt med disse  
femenine pilot briller 

Specsavers - 89€ 
Wolffish Sun RX 

Geometriske former 
for 2020

Specsavers - 109€ 
Snapper Sun RX

Channel din pilotstil med 
gunmetal nuancer 
Specsavers - 159€ 

Tommy Hilfiger Sun RX 39

Klassik skildpademønster 
– som aldrig går af mode 

Specsavers - 89€ 
Arowana Sun RX

Go cool men stadig klassisk 
med et mat gråt stel

Specsavers - 159€ 
 Hugo Sun RX 04

 En blanding af farver 
og detaljer i metalik vil 
bringe dette skilpade 

mønster up to date
Specsavers - 109€  

Tilapia Sun RX
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What’s Hot

Fleece picnic tæppe 10€ fra Tiger

Glasdispenser med aftapning 
20€ fra Tiger

Ekstern oplader 
4000MAH 

7€ fra Tiger

Alt det der gør 
strandturen  
ekstra god

er
H
er

Fleece picnic tæppe 10€ fra Tige

Sammenklappelig picnickurv
10€ fra Tiger

Sammenklappelig picnickurv

Picnickurv 15€ fra TigerPicnickurv 15€ fra Tiger Køleelementer 1€ fra TigerKøleelemente

Håndholdt blæser
7€ fra Tiger

Blæser med USB Mini 
7€ fra Tiger

Blæser med USB Min

Dartspil i velcro 
3€ fra Tiger

Håndholdt blæser 2€ fra TigerHåndholdt blæser 2€ fra Tiger

Vandpistol 7€ fra Tiger

Strandtennissæt 3€ fra Tiger Flyver 4€ fra Tigery g

Sæbeboblesæt 4€ fra Tiger

Høretelefoner
10€ fra Tiger

Strandtennissæt 3€ fra Tiger

a Tiger

Oplader 
2200MAH 

8€ fra Tiger
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Min mobil ringer og det er Tino`s 
nummer der viser sig på mit dis-
play. Igen. Den sidste tid har han 

ringet to-tre gange dagligt, men jeg bes-
varer ikke hans opkald. 

 Et tilfældigt møde gjorde, at Tino 
blev en af hovedpersonerne i min bog 
og tv-dokumentar fra Honduras, der 
med omkring 20 mord om dagen, er et 
af verdens farligste lande. Han er taxa-
chauffør og jeg endte på bagsædet i hans 
hyrevogn. Via min tolk blev det til lange 
samtaler, hvor vi berettede fra vores re-
spektive liv. Bl.a. fortalte Tino om da de 
kriminelle myrdede hans søn, som nægt-
ede at betale beskyttelsespenge til ban-
derne. Tino fik sin søn hjem i fem plas-
tikposer. Siden da var også Tino og hans 
hustru, ved at blive dræbt i krydsilden fra 
en lejemorders kugler. Sådan er hverda-
gen i slumkvarteret hvor ca. 40.000 fattige 
skæbner bor.

Nu tager jeg ikke hans opkald. For 

Tino kan ikke dansk, jeg kan ikke spansk, 
og stort set ingen af os kan engelsk. At 
forsøge at besvare ham vil blive akavet for 
os begge. Hvorfor ringer han så til mig i 
Danmark? 

Fordi han som alle andre i verden er 
presset i denne corona-tid. I et land uden 
pension eller dagpenge, er hans eksis-
tensgrundlag forsvundet et døgns tid eft-
er coronakrisen tag den sidste kunde fra 
ham. Nu klynger han sig et desperat håb, 
ved at ringe til alle på sin telefonliste. Selv 
til mig, som han ikke kan kommunikere 
med. 

Min snert af dårlig samvittighed er ikke 
blot over ikke at besvare opkaldet. Det er 
også over mange danskers brokkerier over 
den nuværende situation, mens vi bor i et 
land, hvor vi trods hjemmeundervisning 
og karantæne, har det nogenlunde tåle-
ligt. Jeg er ikke ude i en mission om, at vi 
ikke må ynke os selv, bare fordi andre har 
det værre. Vi er dog alle os selv nærmest. 

Som selvstændig er jeg også hårdt 
presset, men jeg bemærker, at der des-
værre er mange mennesker hvis frustra-
tioner handler om de ikke kan komme til 
frisør eller købe bland-selv-slik i Bilka. Og 
pudsigt er det, at det sjældent er de reelt 
fattige der brokker sig. Det er mellem- og 
overklassen.

Midt i krisen hæfter jeg mig ved, at jeg 
lever i et dansk samfund, hvor vi har et 
velfungerende sygehusvæsen, kun gan-
ske få er hjemløse og hvor staten udbetal-
er hjælpepakker. Alligevel høres der klage 
over at disse hjælpepakker ikke er store 
nok, eller nogen får mere end andre. Det 
er som når man brokker sig over, at den 
pizza man fik gratis, ikke er lige så stor 
som den pizza sidemanden fik gratis. 

Ja vi er alle i en vanskelig situation og 
mange er forståelig nok nervøse for fre-
mtiden. Men hvis vi forsøger at undgå 
brokkeriet, så skal der nok være pizza til 
alle.   

BLAND-SELV-SLIK ELLER 
HOLD-KÆFT-BOLSJER

AF JESPER GRØNKJÆR · FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER, LÆS MERE OM HAM PÅ WWW.TRYLLESTAV.DK
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<REPORTAGE>

solkysten
La revista escandinava Magasinet for skandinaver i Spanien

VELKOMMEN 
TIL COSTA BLANCA
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LEVERET AF: BOLIG-UDLAND.DK - SPANIEN SPECIALISTEN

COSTA BLANCA NORD 
(Alicante Provins)

Beliggende på den østlige middelhavs-
kyst i Spanien, er Alicante-provinsen 
hjemsted for Costa Blanca og dens 

160 kilometer med fantastiske strande. Det 
er også her, du finder nogle af Spaniens 
mest kendte resorts.

Det nærmest perfekte klima gør, at du kan 
opholde dig på strandene langs kysten hele 
året rundt, og blot et par kilometers køretur 
ind i landet, finder du middelalderlige rui-
ner, forskelligartede landskaber og de hyg-
geligste, autentiske landsbyer.

Costa Blanca nord området byder på 
alt fra barsk bjergterræn og smukke hvide 
strande til karakterfulde bugter og kalk-
stenshuler. Klimaet er utroligt pålideligt 
hele året rundt; vintrene er tørre og milde, 
somrene er varme.

Dette er en region med en rig historie og 
kultur. Der er romerske ruiner og talrige 
slotte er spredt over landskabet, der engang 
var en del af en befæstet grænse mellem de 
gamle kongeriger Castilla og Aragón.

Alicante provinsen er afhængig af sin 
turistindustri, der udgør den største del af 
økonomien og tilbyder de fleste jobmulig-
heder for de lokale spaniere. Traditionelle 
spanske erhverv trives også stadig, inklu-
sive landbrug, vinmarker og i særdeleshed 
fiskeri. De lokale spaniere er glade for (og af-
hængige af) turister af du får derfor en varm 

velkomst i dette område, ligegyldigt hvor i 
verden du er fra.

På Costa Blanca nord får man mere ro og 
idyl, men også lidt dyrere boligpriser ift. syd. 
For eksempel er byen Moraira, også kendt 
som Spaniens St. Tropez.

I de større byer på Costa Blanca nord fin-
der du et omfattende transportnet inden for 
byen og mellem dem, men i de mindre byer 
har du brug for en bil. Desuden er lufthav-
nen i Alicante en af de bedste når det gælder 
rejser til og fra Danmark. Der kan altid fin-
des gode flybilletter til lave priser.

De fleste byer på Costa Blanca nord har 
blomstrende markeder, sportsfaciliteter og 
nærliggende strande. Golf, tennis, cykling, 
vandsport og vandreruter findes på hele 
den nordlige del af Costa Blanca og gør den-
ne del af kysten attraktiv for turister året 
rundt!

Costa Blanca nord tilbyder ganske en-
kelt et liv fyldt med lækker mad direkte fra 
markedet, masser af solskin, flot natur og 
afslapning på de talrige smukke strande.

GUIDE TIL BYER PÅ COSTA 
BLANCA NORD

I nævnte rækkefølge: Denia, Jávea, Mo-
raira, Altea, Calpe, Finestrat, El Campello, 
Benidorm, Albir, Alfaz del Pi, Polop, Vil-
lajoyosa, Jalon Valley, Pego, Teulada.

 
DENIA

Denia tilbyder det alt det bedste og er en 
utrolig populær destination på Costa Blan-
ca. Uanset om du vil udforske bjergene eller 
slappe af på de dejlige sandstrande, nyde 
solen fra din terrasse eller spise god mad på 
en af de mange restauranter.

I Denia finder du lange sandstrande, 
hoteller og restauranter men denne pulse-
rende by har også bevaret sin karakter og 
historie. I Denia finder du bla. den store 
færgehavn, hvor du kan tage en tur til De 
Baleariske Øer. Byen bugner af liv både dag 
og nat – fra de smalle shoppinggader i den 
gamle mauriske bydel til de livlige strand-
barer og restauranter. Når du først har fået 
friskfanget fisk og skaldyr, så prøv paellaen, 
som er blandt de bedste i regionen, takket 
være de nærliggende rismarker.
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Naturparken Montgo isolerer Denia fra 
resten af   kysten. Et stort fritstående bjerg, 
fyldt med sjældne planter. På hver side af 
havnen finder du to forskellige typer stran-
de – den lange og sandede Las Marinas mod 
nord og stenstranden Las Rotas mod syd.

Byen bærer præg af flere årtusinders hi-
storie; den første ting, du vil bemærke, er det 
Moriske slot, der indeholder et arkæologisk 
museum. Tradition er vigtig her, og det er 
umuligt ikke at blive suget ind i spændingen 
fra de mange folkefester, heriblandt ‘Fallas’ 
i marts, hvor kæmpe papmachestatuer af 
prominente personer brændes til jorden.

Samfund
Denia er hjemsted for 42.000 mennesker, 

hvoraf en femtedel er udlændinge.
Faciliteter
Som en velfungerende helårs by er Denia 

godt tjent med butikker og markeder. Du 
skal også besøge La Lonja-fiskemarkedet, 
hvor du f.eks. finder de mest friske røde re-
jer – en lokal delikatesse.

Transport
Der gode tog og busforbindelser og fra 

havnen går hurtigfærgen til Ibiza.

JÁVEA
I Jávea møder du duften af   lavendel og 

citronlunde blandet med honning og bou-
gainvillea, en skøn og forfriskende velkomst 
fra de naturlige omgivelser. I Jávea oplever 
du Middelhavslivet når det er bedst. Her går 
alt op i en højere enhed.

Jávea (eller Xàbia som hedder på valen-
ciansk), er et idyllisk sted for dem der vil 

have kvalitet. En bred bugt placeret mellem 
to klippeforhøjninger i landskabet og beskyt-
tet af det dramatiske Montgó-bjerg, er Jávea 
Costa Blanca’s store uspolerede beliggenhed.

I Jávea finder du tre meget forskellige om-
råder i samme by. På skråningerne af Mont-
go naturreservatet er en gammel bydel, der 
kan dateres tilbage til det 14. århundrede 
– her finder du smukke smalle gader, byg-
ninger opført i naturlig sandsten, nogle sta-
dig fyldt med kuglehuller fra borgerkrigen. 
Kør mod nord til den charmerende havn i 
Cabo de San Antonio og find de gamle vind-
møller, der er fra 17. Århundrede og tag ned 
i den smukke marina. I bugten ligger de 
traditionelle fiskerbåde langs med de store 
flotte lystyachter og der sælger ud af dagens 
fangst. I havnen finder man det daglige fi-
skemarked hvor der er mulighed for at købe 
de friskfangede fisk direkte.

Gå en tur i et par kilometer langs strand-
promenaden, og du når Arenal, Jávea’s mest 
populære badestrand. Her finder du også 
nogle af de bedste barer og restauranter og 
udvalget er stort.

Javea er en by med diversitet, liv året 
rundt, historie, charme og helt bestemt en 
by der skal på listen, hvis man vil købe en 
feriebolig i et eksklusivt miljø. Mange sam-
menligner Javea og nabobyen Moraira med 
de bedste steder på Mallorca, blot med den 
forskel at priserne her er 30-40% lavere! 
Dette gør bl.a. at mange skandinavere de 
seneste par år har fundet vej hertil.

Samfund
Jávea er en by med 33.000 indbyggere, 

hvor halvdelen kommer fra Storbritannien 
og Nordeuropa. 

Faciliteter
Jávea er en lille by, med adskillige butik-

ker, markeder og boghandel. Der er også en 
biograf og adskillige banker, tøjbutikker og 
meget mere.

Transport
Placeret mellem to lufthavne har Jávea ca. 

100 km til Alicante i syd og Valencia mod nord. 
Der er egelmæssige bus- og togtjenester.

 

MORAIRA
En streng byplanlægning beskytter de 

omkringliggende fyrreskove og begrænser 
bygningernes højde og det har været med til 
at gøre Moraira til et af de mest uspolerede 
områder og en af de mest eksklusive byer på 
Costa Blanca kysten.

Moraira-dalen er samlingspunkt for flere 
vandløb, der kommer fra de forskellige bjerg-
kæder. Disse strømmer ned til stranden, selv 
under det tørreste augustvejr. Over tid har 
disse vandløb gjort jorden frugtbar, hvilket 
gør regionen berømt for landbrug og især vin.

Cap d’Or-halvøen grænser op til byen 
mod nord. Byen ligger i bunden af dalen, 
omringet af de høje bjerge, dette beskytter 
dalen mod hårdt vind og vejr om vinteren 
og om sommeren giver den en naturlige 
brise der køler de varme sommerdage. Den 
oprindelige fiskerby er nu fusioneret med 
nærliggende El Portet og danner en perfekt 
otte kilometer kystlinje.

Morairas historiske rødder som fisker-
landsby kan stadig ses og dens smukke havn 
har stadig fiskerbåde der er i daglig drift. For 
at turismen ikke skulle ødelægge den unikke 
og smukke natur og kystlinje og for at bevare 
den historiske arv i området vedtog byrådet 
for mange år siden nogle strenge planlæg-
ningslove. Dette betyder, at der ikke er nogle 
store hotelbygninger eller højhuse. Moraira 
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bevarer derved stadig sin karakter og char-
me, som den lille fiskerlandsby.

Byen byder på en blanding af flotte bro-
stensbelagte gader og brede, moderne veje, 
der er fyldt med palmetræer. I byen finder 
du små butiksgader, lækre restauranter der 
lokker folk til fra nær og fjern.

Der er tre hvide sandstrande inden for 
gåafstand af byen, i området finder vi mange 
smukke bugter der især er populære for de 
turister der ønsker at snorkle og dykke. Der 
er en privatejet marina, der drives af Club 
Náutico Moraira. Om sommeren afholder 
yachtklubben sejlerkurser og kapsejladser.

I dalen inde i landet, trives vinmarker med 
dette mikroklima, hvor Muscat-druer dyrkes 
for at fremstille den søde dessertvin Muscatel.

Moraira er sammen med nabobyen Javea 
det bedste alternativ til dem, som har forel-
sket sig i Mallorca men, som grundet hus-
priserne på øen, ikke kan finde den bolig de 
søger. Den kan de nemt finde her!

Faciliteter
Markeder med de bedste friske lokalpro-

dukter. Der er restauranter, til alle budgetter 
og stilarter, lige fra små tapas barer til Mi-
chelin-stjerne restauranter.

Transport
Moraira er let tilgængelig med fly til det 

nærliggende Alicante i syd. Busser er sjæld-
ne, men pålidelige, og både biludlejning og 
taxaer er lette at arrangere.

ALTEA
Altea er en charmerende kystby med 

masser af charme og sjæl. For alle der elsker 
en boheme livsstil, er dette stedet!

Altea har været og er stadig en magnet for 
kunstnere, musikere og forfattere fra overalt 
i Europa siden 1950’erne. Altea har en ma-
gisk og kunstnerisk stemning, der får dig til 
at føle dig hensat til en anden verden.

Gå fra den smukke stenstrand, op ad 
promenaden, op gennem skæve brostens-
belagte gader i den gamle bydel, forbi 
kunststudier og fristende butikker, barer og 
spisesteder indtil du når den blå kuppelkir-
ke La Mare de Déu del Consol. Du finder i 
Altea en perfekt blanding af badeby, kunst 
enklave og traditionel spansk landsby.

Et ekstremt behageligt mikroklima leveret 
af de omkringliggende bjerge gør Altea til et 
sted, du kan nyde året rundt. Uanset om du 
udforsker stranden, undersøger de histori-
ske bygninger eller nyder dens berømte ga-
stronomi, så er det er et sted, du vil elske at 
kalde hjem.

Samfund
Altea er, selvom det er en af de større byer 

på Costa Blanca nord ikke overbefolket. Af 
de 22.000 faste indbyggere er cirka en tred-
jedel udlændinge.

Faciliteter
Der er utallige butikker i den gamle by-

del i Altea, mens der uden for byen er mere 
kommercielle butikker og supermarkeder. 
Ugentlige gademarkeder, nyt kunstcenter 
og koncertsal, der leverer en bred vifte af 
underholdning.

Transport
Beliggende ved med motorvejsafkørsel 

og den gennemkørende kystvej er du tæt på 
lufthavnen i Alicante mod syd. Der er også 
tog der forbinder dig til Alicante, Benidorm 
og andre lokale byer.

 

CALPE
Calpe er en af de større byer på Costa 

Blanca. Byen har nogle interessante mod-
sætninger, der giver byen mange charme-
rende kvaliteter og et moderne præg. I byen 
finder du en gammel fiskerihavn med en 
moderne marina og traditionel kultur med 
moderne turistfaciliteter.

Calpe har tre smukke strande og et af Co-
sta Blanca kystens største vartegn ”Peñón 
de Ifach”, en kæmpe klippe der står frit og 
meget majestætisk. Les Salines De Calp salt-
søerne er berømte nationalparker.

Calpe ligger mellem Ifach-klippen, der 
står 322m over havets overflade og bjerget 
Morro de Toix der ligger i baglandet. De sto-
re klippevægge bryder det urolige hav og bi-
drager til en oftest rolig kystlinje, de mange 
feriegæster kan nyde. Calpe har været en 
havneby siden romertiden og siden er byen 
ekspanderet og bygget op omkring et idyl-
lisk gammelt centrum.

Den usædvanlige diversitet i landskabet 
tiltrækker mange fugle og byens beskyttede 
parker er hjemsted for mange specielle arter, 
der tiltrækker naturentusiaster fra hele ver-
den. Der er mulighed for at klatre/vandre til 
toppen af   Peñon d’Ifach, hvor du kan nyde 
den spektakulær udsigt over hele kysten. 
Også dette er meget populært blandt fugle-
elskere, der kommer for at se sjældne arter, 
herunder Audouins mågen, Eleonoras falke 
og vandrefalken. Mens Las Salinas Natural 
Park er mest berømt for dets kolonier af fla-
mingoer. Denne store saltvandslagune har 
en række stier der giver besøgende mulighed, 
for at se fuglene helt tæt uden at have nogen 
indflydelse på det dyrebare økosystem.

Calpe er en by fyldt med historie. Arkæo-
loger har opdaget resterne af iberiske stam-
mer og et team udgravede for nylig ruinerne 

af en romersk villa der udgjorde en del af en 
romersk fiskefabrik, kendt som Banys de la 
Reina. Dens travle havne har historisk set 
været angrebet af pirater og andre besætte-
re og som et resultat af dette, er den gamle 
bydel et patchwork af historisk arkitektur.

I Calpe finder du også Ifach golfbanen, 
hvor du har udsigt over middelhavet og øn-
sker du at prøve kræfter med flere baner, så 
er der mange at vælge mellem i de nærlig-
gende områder.

Calpe er en spændende by, med liv året 
rundt og masser at foretage sig.

Transport
Adgang til motorvejen A7 og N332, der 

kører fra Valencia til Alicante, er Calpe un-
der en times kørsel fra lufthavnen i Alicante. 
Calpe togstation er lille og ligger lidt over en 
kilometer inde i landet. Lokaltoget der går 
mellem Denia og Alicante stipper også i Cal-
pe. En lokal bus forbinder stationen, byens 
centrum og strandene.

FINESTRAT
En traditionel spansk by med en maurisk 

sjæl; denne bys farverige rækkehuse ser ned 
ad bjergsiden til stranden i Cala Finestrat på 
Costa Blanca.

Finestrat er bygget omkring fundamentet 
for det mauriske slot og blev foræret stran-
den af   den spanske regering for sine gene-
rationer af arbejde med at redde Spanien fra 
pirater. Så selvom stranden ligger 20-minut-
ters kørsel fra landsbyen Finestrat betragtes 
det af alle, som en sammenhængende by.

Bjergsiden er perfekt til at nyde den spek-
takulære udsigt over kysten nedenfor. Byen 
er berømt for sine farverige rækkehuse, og 
fordi de omkranser de barske klipper, er det 
blevet til et ikonisk vartegn.

Bjerget Puig Campana er 1410 meter højt 
og det tiltrækker vandrere fra hele verden og 
meget af det naturlige område er beskyttet 
område. Golfspillere kan nyde de to baner 
i nærheden, hvoraf den ene er professionel 
standard, og begge er designet af Jack Nick-
laus som af mange betragtes som den bed-
ste professionelle golfspiller nogensinde.

Den milde kyst, hvilket betyder, at der er 
et bredt spektrum af rekreative aktiviteter 
inden for under en halv times kørsel. Vand 
sportsfaciliteter vrimler det med på stran-
den ved Cala Finestrat, hvor der også er en 
årlig national beachvolley turnering. I nær-

28  SOLKYSTEN.EU · Juni 2020

SK_06-20_Costa Blanca.indd   28SK_06-20_Costa Blanca.indd   28 3/6/20   13:313/6/20   13:31



 Juni 2020 · SOLKYSTEN.EU 29

heden fnder man den kendte Terra Mitica 
forlystelsespark og Terra Natura med dyre-
liv og vandland. Dog opholder mange sig i 
den gamle bydel, og nyder den gode mad og 
drikke, festlighederne og de nationale begi-
venheder ligefra madmarkederne om freda-
gen til fyrværkerishowet La Nit de Sant Joan.

Transport
Cirka 8,5 km fra Cala Finestrat, 12 km fra 

Benidorm og 55 km fra Alicante lufthavn, 
kan du nemt komme til byen Finestrat ved 
hjælp af motorvej AP-7 eller N-332. Der er 
en busrute og en international busstation i 
Cala Finestrat.

EL CAMPELLO
El Campello er en by beliggende i centrum 

af Costa Blanca, kun 20 minutter fra Alican-
te. Du finder en stærkt spansk karakter her; 
besøg den travle havn og dens fiskemarked 
eller deltag i en af   de pulserende, traditio-
nelle fiestas. Helt generelt er El Campello et 
fantastisk sted, hvis du ønsker at integrere 
dig i den spanske livsstil.

Byens historie er bevaret og fremstår i 
form af et imponerende vagttårn, som før 
var benyttet til at holde øje med kysten og 
advarer mod piratangreb. I dag kan du nyde 
den skønne udsigt over byen og stranden, 
fra det historiske tårn.

Derudover finder du flere fascinerende 
arkitektoniske byggerier der stammer helt 
tilbage fra tidligere arabiske, romerske og 
endda bronzealderens bosættelser.

El Campello er helt perfekt, hvis du vil 
tilbringe dine dage udenfor, uanset om det 
betyder at nyde den brede sandstrand eller 
tage lange gåture i det fantastiske bjergrige 
landskab. Det perfekte middelhavsklima 
betyder, at du kan få mest muligt ud af by-
ens naturlige rigdom hele året rundt.

Samfund
I El Campello er der 27.000 indbyggere 

hvoraf størstedelen er spansk, og de inter-
nationale indbyggere har integreret sig med 
de lokale.

Faciliteter
I byen finder du et stort udvalg af butik-

ker, marked og supermarkeder. Et godt ud-
valg af restauranter med nogle af de bedste 
produkter fra hele regionen. Sportsentusia-
ster er også godt tjent, da området har fle-
re golfbaner i nærheden og en yachtklub i 
byen, til de som holder af sejlads.

Transport
El Campello er en del af sporvognslinjen, 

der hurtigt forbinder dig med Alicante og 
fortsætter til Benidorm. 

 
BENIDORM

Benidorm er stedet der byder på en varm 
velkomst året rundt og er kendt for sine be-
mærkelsesværdige højhuse. Byen har flere 
skyskrabere pr. indbygger end noget andet 
sted i verden, endda flere end i New York! 
Dette er dog ikke kendt som byen der aldrig 
sover. Man oplever i dag en stor diversitet i 
de folk der besøger byen. Her kommer turi-
ster fra alle nationaliteter og aldersgrupper.

Med tre store strande og alle de tilhørende 
fornøjelser er dette en dejlig badeby og uden 
tvivl en af   de allerbedste hvad angår stran-
dene. Tag en tur ind i den gamle bydel og gå 
ind på Balcon de Mediterraneo, og du vil bli-
ve mødt af en af de mest dramatiske udsigter 
på hele Costa Blanca. En ubeboet ø, der står 
alene, omringet af det dybe blå Middelhav.

Samfund
Befolkningen består af 70.000 indbyggere 

og 46% er spaniere. Du vil her møde udlæn-
dinge fra alle dele af verden, hvilket gør det til 
en af de mest multikulturelle byer i Europa.

Faciliteter
Ikke alt er Britiske barer og fish and chips 

som benidorm tidligere har haft ry for! I dag 
kan du spise praktisk talt alt fra hele verden 
– også Spansk selvfølgelig! Med utallige for-
mer for aktiviteter såsom golf, forlystelses-
parker, vandland, kasinoer, cabaret shows 
og meget mere. Benidorm er også et fanta-
stisk sted til shopping, med store indkøbs-
centre og markeder.

Transport
Benidorm er et meget let sted at kom-

me omkring, selv uden bil. Rimelig pris for 
busser og sporvogne der kører regelmæs-
sigt rundt i lokalområdet og til lufthavnen 
i Alicante. Busstationen er et vigtigt knu-
depunkt, der forbinder dig til andre dele af 
Spanien og Europa.

ALBIR
Placeret i hjertet af Costa Blanca og med 

et klart overtal af internationale indbyggere 
finder vi Albir. Byen passer enhver, der øn-

sker at nyde dette enormt populære ferie-
område i et mere afslappet tempo.

Albir er et kystsamfund, hvor boligerne 
ligger spredt i et lavere terræn, med lange 
brede gader. Tag en tur ned ad den tropiske 
boulevard bygget over en tidligere flod og du 
kommer frem på den prisbelønnede strand, 
Playa de Racó del Albir, der et skønt sted at slå 
sig ned for at koble af og nyde udsigten og de 
naturlige omgivelser på Costa Blancas kyst.

Du finder mange charmerende oplevelser 
i Albir, såsom et fantastisk fyrtårn, der er kan 
opleves ved at tage spadseretur langs kanten 
af   Sierra Helada. Går du en tur ned til Paseo 
de las Estrellas på det rigtige tidspunkt af 
året, ender du måske med at stå skulder til 
skulder med kendte spanske skuespillere i 
forbindelse med den årlige filmfestival. Øn-
sker du noget god mad, så er der rig mulig-
hed for dette. I byen finder du et stort udvalg 
er gode restauranter, med mad fra hele ver-
den såvel som lokal spansk mad.

Samfund
Denne landsby på ca. 5.000 indbyggere 

består af mere eller mindre lige mange spa-
niere som udenlandske tilflyttere. Hovedsa-
geligt fra nordeuropæiske lande, især Norge 
og Holland. 

Faciliteter
Byen har fem store supermarkeder, hvor-

af nogle sælger produkter fra Storbritannien 
og Norge. I sommermånederne er der et lille 
marked, der sælger lokalt håndværk, smyk-
ker og kunst. 

Transport
Albir er godt beliggende mellem lufthav-

nene Alicante og Valencia, som begge er 
under en times kørsel på motorvejen A7. Du 
kan også benytte sporvognen på linjen fra 
Alicante til Denia. Den har 40 stop, inklusive 
Benidorm langs de 93 kilometer.

ALFAZ DEL PI
Perfekt beliggende i hjertet af Costa 

Blanca og med et etableret internationalt 
samfund har vi Alfaz del Pi. Byen passer 

Costa Blanca
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til enhver, der ønsker at opleve de natur-
skønne omgivelser området har at tilbyde, 
appelsinlunde, det bjergfyldte landskab og 
den fantastiske udsigt over Altea, Albir, Be-
nidorm og middelhavet.

Med den pulserende by Benidorm mod 
syd og kunstnerbyen Altea mod nord er byen 
Alfaz del Pi et par kilometer tilbagetrukket 
fra kysten et godt alternativ. Alfaz del Pi har 
et afslappet miljø og er gennem årene blevet 
en enorm populær destination for udlæn-
dinge der vælger at bosætte sig på kysten.

Byen er opkaldt efter det århundreder 
gamle fyrretræ plantet på byens torv og om-
givet af grønne bakker, hvor du kan nyde 
udsigten over det skønne middelhav.

Alfaz del Pi tiltrækker mennesker fra hele 
verden, der finder de mange sportsfacilite-
ter og muligheder interessante, heriblandt 
cyklister og personer der nyder at vandre og 
klatre. Mange finder også de årlige begiven-
heder spændende og særligt den årlige film-
festival i Albir tiltrækker mange besøgende.

Samfund
Med flere udenlandske indbyggere end 

spaniere, må man sige at Alfaz del Pi er en 
international by. Faktisk er der over 90 for-
skellige nationaliteter repræsenteret blandt 
dens 21.000 indbyggere og du finder her 
en spændende kombination af spansk og 
skandinavisk kultur.

Faciliteter
Byen har fremragende sportsfaciliteter, 

bl.a. atletik, svømning og fodbold derud-
over selvfølgelig også nem adgang til sej-
lads, dykning og andre vandsport. Hvis du 
foretrækker noget lidt mindre energisk, er 
der mange restauranter, barer og butikker 
at vælge imellem, der tilbyder lokale skaldyr 
og skandinaviske specialiteter!

Transport
Alicante og lufthavnen ligger ca. 50 min. 

kørsel mod syd. Hvis du er uden bil, er der 
fremragende offentlige transportmidler så-
som den populære sporvogn, som forbin-
der dig med Benidorm, Alicante og mange 
andre byer på Costa Blanca.

 

POLOP
Hvis du elsker Costa Blanca, men også 

higer efter fred og ro i en traditionel spansk 
landsby, så er Polop måske noget for dig. 
Byen ligger inde i landet fra Benidorm, men 
føles som en helt anden verden.

Den berømte spanske forfatter Gabriel 

Miró Ferrer beskrev Polop som en ‘oase på 
Costa Blanca’. Det er endnu mere sandt i 
dag, end det var på Miros tid. Denne smuk-
ke by ligger kun 15 kilometer

væk fra de lysene skyskrabere i Benidorm, 
og kunne ikke være mere forskellig.

I Polop er du aldrig langt fra en betagende 
udsigt eller spændende historie. Tag vand-
restien til den gamle borg øverst i byen, og 
du bliver belønnet med udsigt over havet og 
det berømte bjerg ”Leon Dormido”, der be-
tyder den sovende løve.

Polop er en traditionel ‘hvid og blå’ lands-
by, hvor du med glæde kan tilbringe dage, 
gå rundt i smukke snoede gader eller tage 
et hvil på torvet eller drikke direkte fra en 
af kilderne. Tag en tur rundt i landskabet, 
hvor du er omgivet af dufte fra citrus, oli-
ven og mandler og, hvis du er heldig oplever 
du også det smukke dyreliv, der er at finde 
i området, her er mulighed for at se ørne, 
vildkatte og endda vildsvin.

Samfund
Polop appellerer til folk, der leder ef-

ter noget mere roligt og mere traditionelt 
spansk. Landsbyen har en befolkning på 
omkring 4.500 og over en tredjedel af dem 
er udlændinge.

Faciliteter
Omkring torvet er der barer og restauran-

ter med supermarkeder placeret overalt i 
landsbyen. Andre nyttige tjenester de har er 
bl.a. en bank, postkontor og et lille marked 
hver onsdag.

Transport
Det er omkring en times kørsel til lufthav-

nen i Alicante og 20 minutter til kysten. Hvis 
du er uden bil er der regelmæssige busser 
hver time.

 
VILLAJOYOSA

Navnet Villajoyosa betyder glædens by. 
Det er en pulserende by med fredelige bug-
ter, dejlige sandstrande velegnet til børnefa-
milier og solbadning.

Sprudlende, og iøjnefaldende farvede ræk-
kehuse afgrænser denne gamle by. Byen har 
igennem historien været overtaget af alle, 
der var noget i spansk historie – grækerne, 
fønikere, romere, maurere og endelig byg-
get til sit nuværende af en admiral i Aragons 
flåde i 1293 – der kapitaliserede sin position 
ved mundingen af   floden Amadorio. Først og 
fremmest for at handle med oliven, korn og 
vin, indtil det blev en havn for skibsbyggere 
og til sidst i det 19. århundrede begyndte 
Villajoyosa sin historie med produktion og 
distribution af chokolade. Det kendte span-

ske Valor-chokolademærke fremstilles stadig 
her og distribueres til supermarkeder overalt 
Spanien og resten af verden.

Playa del Centro er den største og mest 
velholdte strand i byen og ligger placeret 
ved byens centrum. Stranden har Blå Flag, 
og du trygt kan gå i vandet under opsyn af 
livreddere. På stranden finder du forskellige 
sportsfaciliteter og en stor dejlig legeplads. 
I Villajoyosa er der andre strande, der er 
værd at besøge heriblandt Playa del Xarco, 
en lille bugt med et gammelt historisk tårn 
i terrænet. Playa del Paraíso er på størrelse 
med Playa del Centro, men meget roligere 
og mindre befolket og til sidst Cala Malla-
eta, en klippebugt der er meget besøgt af 
naturelskere og naturforskere.

Moros y Cristianos-festivalen afholdes i 
Villajoyosa og er en stor årlig folkefest, der 
bringer folk for hele verden til området og 
bestemt en oplevelse, man ikke vil være for-
uden.

Villajoyosa er en charmerende by, med 
masser af historie, flotte strande og et hyg-
geligt, pulserende og samtidigt roligt byliv.

Samfund
Placeret imellem Benidorm og Alicante, 

er dette er en favorit blandt mange europæ-
iske turister, men på grund af sin industriel-
le historie har byen stadig et stort flertal af 
den spanske befolkning.

Faciliteter
Villajoyosa har alt hvad du har brug for. 

Besøg det kendte chokolademuseum med 
tilhørende café. Der er et dagligt fiskemar-
ked, et ugentligt marked og et loppemarked 
i weekenderne.

Transport
Alicante lufthavn ligger kun 32 kilometer 

væk og Alicante Metro linjen er en billig og 
nem måde at rejse til enten Benidorm eller 
Alicante. Der er også en busforbindelse til 
Benidorm.

 PEGO
Ud over at være et smukt sted, så er Pego 

et af de bedste eksempler på en spansk 
landsby, der har formåede at bevare sin 
identitet samtidig med, at byde et bredt in-
ternationalt samfund velkommen.

Så snart du ankommer gennem byens 
sidste overlevende middelalderport, er det 
tydeligt, at du er i en by, der er fyldt med 
historie og skønhed. Kør mod det centrale 
torv og du ser et smukt springvand og du 
vil opdage en behagelig og meget venlig at-
mosfære, hvor folk snakker og børn leger i 
skyggen af træerne.

Pego er regionens fiesta-hovedstad! Her 
finder forskellige begivenheder sted hver 
måned. Madkulturen er ligeledes en vigtig 
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del af Pegos identitet og det kan opleves, når 
du besøger en af byens fremragende restau-
ranter eller barer. Her finder du traditionel 
spansk mad og du bliver ikke skuffet! Det 
omkringliggende landskab er fyldt med ap-
pelsinlunde og i bjergene kan du nyde be-
tagende udsigter over kysten og landskabet.

Samfund
Pego er et blandet samfund på omkring 

10.000 mennesker. Selvom det er blevet po-
pulært blandt internationale tilflyttere, så 
er omkring 80% af indbyggerne fra Spanien.

Faciliteter
Denne livlige by er fuld af barer, restau-

ranter, butikker, banker og et ugentligt 
marked. Der er også er sportscenter med 
tennisbaner og en pool, og så er der flere 
golfbaner indenfor kort rækkevidde.

Transport
Lufthavnene i Alicante og Valencia ligger 

begge omkring 60 minutters kørsel.

JALON VALLEY
I Jalon finder du et samfund, der indehol-

der en blanding af international og traditi-
onel spansk karakter. Mange udlændinge 
kommer for roen, de lokale råvarer og for at 
undslippe turismen i kystbyerne.

Floden Gorgos skærer gennem Sierra de 
Bernias og Sierra del Forno bjergene. Dette 
skaber et frodigt mikroklima og beskytter 
hele Jalon-dalen. Hele dalen blomstrer året 
rundt med grønne fyrretræer og afgrøder 
af mandeltræer, vinmarker og olivenlunde. 
I januar opleves en af de mest fantastiske 
syn for øjet når de   lyserøde og hvide man-
deltræer blomstrer i dalen. Vinhøsten fore-
går i september. Hele området har naturlig 
skønhed.

Selve Jalon by (pueblo) er en charme-
rende blanding af mudejar og neoklassisk 
arkitektur og på den centrale plads i byen, 
er der en bemærkelsesværdig kirke med en 
berømt blå kuppel. Udover den charmeren-
de arkitektur, finder du en masse barer og 
gode restauranter, hvor du kan nyde lokale 
råvarer og vin. Her sælger de bla. regionens 
‘denominación de origen’ Alicante Moscatel 
og rødvin. Bagerier, serverer slik og kager la-
vet med de lokale mandler.

I Jalon finder du et hav af bjergstier, der er 

populære blandt cyklister, vandrere og an-
dre motionister, og det er nemt at komme 
til enten Calpe og Denia i bil eller på cykel.

Ikke langt fra Jalon, finder du Gandia, 
hvor man kan besøge Cova de les Meravel-
les; huler, hvor eksperter for nylig har opda-
get forhistoriske fund.

Jalon Valley tiltrækker internationale be-
boere, der søger efter eksistensen af landdi-
strikter og nogle af de traditionelle spanske 
værdier. Jalon er de seneste år blevet meget 
populær blandt nordeuropæere og skandi-
navere.

Faciliteter
Byens centrum har masser af charme-

rende lokale kunst- og kunsthåndværksbu-
tikker, bagere, slagtere og adskillige barer, 
såvel som banker og apoteker. Jalon loppe-
marked tiltrækker mange besøgende. Det 
ugentlige marked afholdes hver tirsdag på 
torvet.

Transport
Jalon ligger cirka en times kørsel nord 

nord for Alicante lufthavn og en times kør-
sel syd fra Valencia lufthavn. Fra Jalon kan 
du tage bussen til Denia.

 

TEULADA
Den rolige by Teulada er et tilflugtssted 

for folk der elsker Costa Blanca, og som sø-

ger et grønt og naturskønt landskab.
Den gamle bymidte er omgivet af en 

middelalderlig mur og af den gotiske kirke 
Santa Catalina. En af de moderne bygning-
er, der kan findes i byen, er auditoriet i Te-
ulada-Moraira, der blev bygget i 2011, og 
er blevet en slående, moderne koncertsal 
designet af arkitekten Francisco Robado 
Beloqui.

Byen har været omringet af landbrug lige 
siden de omgivende bjergskråninger blev 
terrasseret og overrislet af Maurerne og re-
gionen er kendt for sin overflod af vin, rosi-
ner, appelsiner, oliven og mandler. Tilgæn-
geligheden af   frodige lokale råvarer betyder, 
at der er en fremragende udvalg af restau-
ranter med noget for ethvert budget, heri-
blandt den anerkendte Michelin restaurant 
Sand i Moraira.

Gennem tiden er landbruget blevet en 
mindre del af den økonomiske styrke og 
turismen har langsomt taget over og er nu 
området største indtægt, selvom området 
har væsentligt mindre turisme end det vi 
ser i de fleste andre områder på kysten. 
Dette skyldes hovedsageligt kommunens 
kystby Moraira, som ligger ca. 6 Kilometer 
væk og har 8 km. kyststrækning der by-
der på skønne strande, rå og uspolerede  
klippekyster med små paradis lignen-
de strande. Playas of Platgetes, Portet  
og L’Ampolla er kunstneriske og perfekt  
til aktiviteter som dykning, sejlads eller cy-
keltur.

Teulada ligger omkring en halv times kørsel 
fra Denia, Javea, Calpe og Benidorm. Så det er 
nemt og hurtigt at udnytte de større byer om-
kring og de faciliteter der er at finde der.

Samfund
Indflydelsen fra det internationale sam-

fund i Teulada er meget stor. I øjeblikket er 
55% af de fastboende udlændinge.

Faciliteter
Selve byen har et strålende marked, der 

afholdes hver onsdag morgen. For større 
indkøbscentre er det en kort køretur til en-
ten Denia, Benidorm eller Finestrat. 
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VREDE OVER FASE 1 AFVISNING
Valencia-regeringen har udtrykt ’uenig-

hed’ i sundhedsministeriets beslutning om 
kun at tillade 10 ud af 24 sundhedsafdelin-
ger i Valencia-regionen at gå videre til fase 
en af regeringens exit-plan.

Rådgiver for sundhed i Valencia, Ana Bar-
celó hævdede, at hele regionen havde op-
fyldt kriterierne fra ministeriet.

Hun sagde, at de havde foreslået, at alle 
24 sundhedsområder i provinserne Alican-
te, Valencia og Castellón skulle gå videre til 
denne næste fase, der begyndte den 11 maj 
med åbning af barer, restauranter, terrasser 
osv.

”Efter at have hørt ministeren vil jeg ger-
ne udtrykke vores fulde uenighed om den 
beslutning, der er truffet,” sagde Barceló.

Dette er en komplet liste over byer på Co-
sta Blanca, der vil gå ind i fase 1 mandag den 
11. maj - angivet pr. Hospitalsdistrikter:

ALCOI OMRÅDE
Alcoi, Castalla, Muro, Banyeres, Cocentai-

na, Onil, Benilloba, Ibi.
MARINA ALTA (DENIA) OMRÅDE
Denia, Jávea, Benitachell, Teulada / Mo-

raira, Calpe, Benissa, Gata de Gorgos, Jalón, 
Alcalali, Senija, Lliber, Castells de Castells, 
Orba,Pedreguer, Llosa de Camatxo, Benido-
leig, Pego, Murla, Vall d’Ebo, Vall d’Alcala, 
VAll de Gallinera, Vall de Laguar, Adsubia, 
Tormos, Sagra, Benimelli, Ondara, Vergel, 
Els Poblets, Sanet i Negrals.

MARINA BAIXA (VILLAJOYOSA) OMRÅDE
Marina Baixa, L’Alfàs del Pi, Bolulla, Orx-

eta, Altea, Callosa d’en Sarrià, Polop, Be-
niardà, Confrides, Relleu,Benidorm, Fine-
strat, Sella, Benifato, Guadalest, Tàrbena, 
Benimantell, La Nucia, La Vila Joiosa.

ELDA OMRÅDE
Beneixama, Monòver, Salinas, Biar, No-

velda, Sax, El Camp de Mirra, Petrer, Villena, 
Cañada, El Pinós, Elda, La Romana.

ORIHUELA OMRÅDE
Albatera, Callosa de Segura, Granja de 

Rocamora, Algorfa, Catral, Jacarilla, Almo-
radí, Cox, Orihuela, Benejuzar, Daya Nu-
eva, Rafal, Benferri, Daya Vieja, Redovan, 
Bigastro, Dolores, San Isidro, Torrevieja, San 
Fulgencio, Rojales, Formentera, Benijófar, 
Los Palacios, Rojales, Guardamar del Segu-
ra, La Mata, Los Montesinos, Torremendo, 
San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadad, 

Orihuela Costa, Torrevieja.

LUFTKVALITETEN FORBEDRES 
UNDER CORONA

Niveauer af skadelig nitrogendioxid 
(NO2) i atmosfæren er faldet med i gen-
nemsnit 61% i Valencia-regionen, viser data 
fra målestationer, der hører til det regionale 
overvågningsnetværk. Målingen blev fore-
taget mellem den 15. marts og den 12. april 
og er sammenlignet med samme periode 
sidste år.

NY STOR INVESTERINGSPLAN 
FOR ALICANTE-PROVINSEN

En stor investeringsplan til en værdi af 
over 71 mio. EUR i løbet af de næste tre år er 
blevet fremlagt af Alicante provinsregering.

Det giver ca. 400 projekter i kommuner 
rundt om i provinsen mulighed for at skabe 
mere end 5.000 job inden for byggesekto-
ren, siger de.

Der er afsat i alt 15 mio. EUR til Vega Ba-
ja-området.

RYANAIR TILBYDER FLYREJSER 
TIL ALICANTE FRA 1. JULI

Ryanair har annonceret, at det ville starte 
kommercielle flyvninger til Spanien og an-
dre destinationer fra 1. juli, med forbehold 
for at regeringsbegrænsningerne for flyv-
ninger inden for EU ophæves, og effektive 
offentlige sundhedsforanstaltninger iværk-
sættes i lufthavne.

Flyrejser til og fra Alicante-Elche luft-
havn, til de største danske lufthavne, er al-
lerede sat til salg.

STRANDENE ER ÅBNET 
Torrevieja rådhus har åbnet sine stran-

de for at folk kan gå og udøve individuelle 
sportsgrene, herunder vandsport.

De sagde dog, at det er ’absolut forbudt’ 
at bade i havet, solbade, ligge på sandet el-
ler udføre enhver form for gruppeaktivitet 
på strandene.

De eneste, der får lov til at svømme, er 
professionelle sportsfolk og de skal huske at 
tage deres akkreditering med sig, så det kan 
kontrolleres.

Borgmester Eduardo Dolón bemærkede, 
at strandene i Los Náufragos, El Cura, Los 
Locos, Cabo Cervera og La Mata vil være 
åbne for offentligheden til at gå og træne i 

henhold til tidsplanerne, der er fastsat i re-
geringens dekret.

Dolón mindede om, at folk kun kan gå op 
til 1 km fra deres hjem og at det lokale politi 
vil udføre kontroller. Enhver der overtræder 
reglerne, får bøder.

SMÅ FORRETNINGSDRIVENDE 
ÅBNER - MEN KUN EFTER AFTA-
LE!

Små virksomheder er igen åbne men un-
der strenge retningslinjer.

Butikken eller lokalerne skal være mindre 
end 400 kvadratmeter store.

De skal laves forudgående aftale, via tele-
fon eller e-mail.

Virksomheden kan kun tage sig af en kun-
de pr. medarbejder i lokalerne.

De er nødt til at reservere en ’prioriteret 
tidsplan’ for personer over 65 år, som skal 
sammenfalle med udgangstiderne for ældre 
(personer over 70 år) - som er fra 10.00 til 
12.00 og 19.00 til 20.00.

Virksomhederne skal overholde stren-
ge hygiejneforanstaltninger - for eksempel 
hvis de er en sko- eller tøjbutik, skal de de-
sinficere omklædningsrum hver gang de 
bruges sammen med hver vare.

Indehaveren skal tilbyde håndrensende 
geler til deres klienter.

Frisørsaloner kan fungere under strenge 
betingelser. Frisøren skal bære en ansigts-
maske og ’tilstrækkeligt beskyttelsesbe-
klædning’ - klienten skal bære en ansigts-
maske.

Costa Blanca nyheder blev leveret af: 
Bolig-Udland.dk - Spanien Specialisten.
Kontor Adresse: Calle Juan De Herrera, 
43-45, 03004 Alicante

Kontaktpersoner: 
Christian Boesen, Direktør – christian@
bolig-udland.dk 
Nikolaj Østergaard, Områdeansvarlig for 
Costa Blanca Nord – nikolaj@bolig-ud-
land.dk 
Line Lützow, Områdeansvarlig for Costa 
Blanca Syd & Murcia – line@bolig-ud-
land.dk
Sascha Rudkjøbing, Områdeansvarlig for 
Valencia & Castellon – sascha@bolig-ud-
land.dk

Costa Blanca

COSTA BLANCA NYHEDER BLIVER LEVERET AF: BOLIG-UDLAND.DK - SPANIEN SPECIALISTEN.

Nyheder fra Costa Blanca - Juni 2020
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Aldrig før har det været så vigtigt at vælge den rigtige mægler til opgaven!

Finanskrisen viste med meget 
stor tydelighed, at det bestemt 
ikke var ligegyldigt, hvilken mæ-
gler du valgte til opgaven. Uanset 
om man var køber eller sælger, 
så var forskellen markant fra top 
til bund!

Vi befinder os (heldigvis) ikke i 
en ny finanskrise, men i en sund-
hedskrise. Alligevel er der et stort 
lighedspunkt, nemlig købernes 
tilbageholdenhed – og den skal vi 
som mæglere være knivskarpe til 
at håndtere.

Bolig-Udland.dk - Spanien Specialisten er Danmarks største mægler i Spanien – og den titel  
er vi ikke kommet sovende til! Vi har altid været kendt for at gå de berømte ekstra skridt, for at  

få alle ender til at mødes, så både køber og sælger opnår maksimal tilfredshed. 

At sælge boliger i det nuværende marked 

kræver først og fremmest evnen til 

at se muligheder og løsninger!

Lotte Kristiansen

Områdeansvarlig Costa del Sol

Telefon (DK): (+45) 36 99 28 18

Telefon (ES): (+34) 678 019 437

Email: lotte@bolig-udland.dk

Web: www.bolig-udland.dk
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Benalmádena Pueblo - BOLIG ID. PROCSW-RDH011 - €335,000 -€749,000

Nyt projekt, der blev født for at skabe noget nyt, noget andet, nemlig et boligkoncept, 
hvor det vigtigste er at tilbyde dig den fred og livskvalitet, du fortjener. Nogle huse belig-
gende i et privilegeret område med den bedste udsigt over bugten i Benalmádena, hvor 
den majestætiske buddhistiske Stupa er placeret. Stupa de Benalmádena er et kompleks 
med stor åndelig energi, der overfører den sindsro, du har brug for. Store rum med stor 
harmoni og ro udgør boligkomplekset i Stupa Hills, hvor dens store grønne områder fun-
gerer som et godt centralt hjerte, hvorfra der er et cirkulerende system af afslappende 
stier, der forbinder alle huse.

Bahía de Marbella - BOLIG ID. HAR3515005 - €650,000

Dejligt rækkehus i første linje til stranden. Huset er i perfekt stand og klar til at flytte ind 
i. Fra den private garage nedenunder med plads til 2-3 biler, har du direkte adgang op 
til huset i stueetagen, hvor du finder hovedindgangen sammen med køkkenet, gæste-
toilet og åben stue. Herfra har du adgang til den sydvestvendt terrasse og privat have. 
Haven vedligeholdes af lokalkomplekset. På første sal finder du 2 soveværelser og eget 
badeværelse, begge med egen balkon. På den øverste etage har du det sidste store 
soveværelse og eget badeværelse med adgang til en stor solterrasse. I komplekset har 
du et dejligt poolområde, åben året rundt, smukke haver og springvand.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3600392 - €315,000

Fantastisk investeringsmulighed! Eller bare en dejlig lejlighed på paseoen i Fuengirola. 
Denne lejlighed i første række til stranden er totalrenoveret i hele vejen igennem. 
Når du træder ind i lejligheden, har du alt på et niveau, store, lyse og moderne rum. 
Du har 2 soveværelser i god størrelse og 1 badeværelse med bruser. Fra stuen har du 
direkte adgang til den solrige sydvendte terrasse med udsigt over havet og kysten i 
Fuengirola. I boligkomplekset har du en fælles pool. Da komplekset er skubbet lidt 
tilbage fra paseoen, gør dette det meget privat og stille i forhold til du ligger i første 
række til stranden.

Fuengirola - BOLIG ID. PROCSW-HRW110 - €275,000 - €1,145,000

Meget mere end blot nybyggeri i flere faser. Higuerón West er et nøje planlagt minisam-
fund med en førsteklasses infrastruktur og tjenester designet til at tilbyde en fantastisk 
livskvalitet. Lejlighederne er åbent indrettede, lyse, venlige samt rummelige og er de-
signet til at genskabe oplevelsen af at bo i en villa. Soveområdet er flyttet til bjergsiden 
af ejendommen og dermed opnås en fornemmelse af mere boligareal, som kombiner-
et med de store terrasser effektivt fordobler opholdsområdet. Denne lette interaktion 
mellem boligarealerne skaber et fleksibelt, åbent område, der er designet omkring det 
sydlige Spaniens klima og livsstil.

Benalmádena Pueblo - BOLIG ID. HAR3600896 - €489,000

Smukt dobbelthus i Rancho Domingo i Benalmadena Pueblo. Det ligger i en lukket ur-
banisering med en fælles pool og have. Fra indgangen finder du et soveværelse og 
badeværelse sammen med det åbne køkken og stue. Du har direkte adgang fra stuen til 
den sydvendte terrasse, med en dejlig udsigt over kysten og havet. Terrassen er lukket af 
i glas, men kan åbnes helt op. I etagen nedenunder finder du yderligere 3 soveværelser 
og 2 badeværelser. Fra dette niveau er der adgang til den private have og den nederste 
terrasse. Det store soveværelse har adgang til haven og terrassen. Der er et fuldt solari-
um med sol hele dagen og privat overdækket carport.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3600407 - €465,000

Stor Lejlighed i første række til stranden med 3 soveværelser og 2 badeværelser. Denne 
ejendom er blevet totalrenoveret og er aldrig blevet brugt siden. Når du kommer ind i 
lejligheden, har du et stort åbent køkken og stue sammen med dejlig udsigt til havet 
og bjergene. Terrassen er lukket af i glas, men kan let åbnes igen. Alt i lejligheden er 
splinternyt og er inkluderet i salgsprisen. Lejligheden er inden for 5 min. gåafstand. til 
en masse restauranter og barer. Med til lejligheden hører en parkeringsplads, så du be-
høver ikke at bekymre dig om dette i højsæsonen. Dette er en fantastisk lejlighed både 
til investering eller sommerhus.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3623240 - €390,000

Dejlig villa i Torreblanca i et roligt område med flot udsigt over havet havet. Huset ligger på en blind 
vej, så her finder du fred og ro. Fra den private overdækkede parkering finder du nogle trin, der fører 
dig ned til hovedindgangen til huset. På denne etage finder du køkken og stue med adgang direkte 
ud til en dejlig overdækket terrasse med fantastisk udsigt til havet. Og på denne etage har du også 
et soveværelse og et badeværelse. Nedenunder har du to andre soveværelser og et badeværelse, og 
herfra kan du komme ud i haven og poolområdet. Udenfor har du din egen private swimmingpool, 
masser af terrasser og siddepladser, og du vil altid finde et sted med sol på denne grund!

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3274759 - €280,000

Dejlig lejlighed i Torreblanca med fantastisk udsigt over vandet og kysten er nu til salg! Boligen 
er blevet renoveret med nyt køkken, hårde hvidevarer og møbler. Og den er solgt, som den 
står. Ejeren har slået 2 lejligheder sammen til en stor med 120m2 indenfor og 18m2 udenfor 
til terrasse. Fra alle rum i lejligheden har man dejlig udsigt over Fuengirola og vandet. Dette 
er en rigtig god feriebolig til privat brug eller til ferieudlejning hele året rundt, da komplekset 
tilbyder en rigtig fin udendørs pool og have og der er også fælles parkering inde i komplekset 
til fri afbenyttelse. Derudover er der også et fælles opbevaringsrum til ejerne i bygningen. 

KONTAKT OS HVIS DU VIL HAVE DIN BOLIG MED I NÆSTE NUMMER! 

MÅNEDENS UDVALGTE BOLIGER
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Uden tvivl har disse tider med global 
epidemi rystet grundlaget for vores 
livsstil og vores økonomi. Denne hid-

til usete situation, som kun for få måneder 
siden ville have virket typisk for en science 
fiction-film, er blevet en realitet fra den ene 
dag til den anden. 

Uden tvivl er middelklassen de mest be-
rørte af denne økonomiske krise, der plud-
selig er blevet placeret i en tilstand af øko-
nomisk usikkerhed, som vi ikke ved hvornår 
eller hvor langt dens konsekvenser vil gå.  I 
det forrige nummer behandlede jeg de for-
udsete foranstaltninger med hensyn til alm 
ansatte, og nu vil jeg behandle de mulighe-
der der er stillet til rådighed for SMV’er og 
selvstændige.

SMV’er og selvstændige erhvervsdriven-
de repræsenterer en høj procentdel af det 
økonomiske spektrum i Spanien, og alli-
gevel er det ikke altid bedst værdsat eller 
behandlet. Dette betyder at enhver krise, 
der rammer en SMV eller en selvstændig 
erhvervsdrivende, kan betyde lukning og 
endda ruinere   iværksætteren.  SMV’er og 
selvstændige er to af de vigtigste aktører i 
den spanske økonomi, og på samme tid, er 
de blandt de mest sårbare, hvilket er hvorfor 
de er nogle af de hårdest ramte i den økono-
miske krise, som kampen mod coronavirus 
har forårsaget Spanien. I denne situation er 
en stor mængde støtte blevet annonceret 
for at forsøge at minimere de negative virk-
ninger i denne hidtil usete tid.

Banker har foretaget kampagner for at 
bevilge kreditter til disse små og mellemsto-
re firmaer og selvstændige og andre store 
virksomheder har besluttet at udskyde de-
res fakturaer eller forbedre deres betalings-
betingelser, så den økonomiske situation 
lindres. Der er også offentliggjort hjælp fra 
centralregeringen.

For selvstændige, og i henhold til den 
tvivl der er opstået siden meddelelsen om 
de ekstraordinære fordele der er blevet ved-
taget, har Ministeriet for Social Sikkerhed 
(Ministerio de Seguridad Social) offent-
liggjort en orienteringsvejledning. Enhver 
selvstændig erhvervsdrivende, der er berørt 
af lukningen af   virksomheder grundet er-
klæringen af alarmstaten eller hvis omsæt-
ning i denne måned falder 75% i forhold til 
det månedlige gennemsnit af det foregåen-
de semester, kan kvalificere sig til en sådan 
støtte. For at anmode om nævnte støtte er 
det ikke nødvendigt at overholde den mini-
mumsbidragsperiode, der kræves ved andre 
ydelser, du skal bare være registreret i CPR 
(seguridad social) og være up to date med 
betaling af sociale bidrag.  Alligevel vil dem, 
der ikke er opdaterede med betalingerne, 
kunne betale det de skylder, og når betalin-
gen er foretaget, vil de kunne få adgang til 
denne støtte.

For selvstændige, hvis virksomhed er 
blevet tvunget til at lukke grundet alarm-
staten, kan ansøge om denne støtte fra den 
18. marts. For dem, der skal fremlægge be-

vis for det månedlige faktureringsfald, kan 
først ansøge fra det øjeblik de har fremlagt 
nævnte dokumentation.

På den anden side er der tilskud til små og 
mellemstore virksomheder, som også har 
haft deres egne sæt af foranstaltninger for 
at forsøge at begrænse virkningen af   coro-
navirus på deres konti. Skat tillader således, 
SMV’er og selvstændige at udskyde beta-
ling af skatter (tilbageholdelse af personlig 
indkomstskat, moms vurderede bidrag og 
fraktioneret betalinger af selskabsskat) Ud-
skydelse (eller moratorium) vil blive givet i 
en periode på seks måneder, og ingen stan-
dardrenter påløber i løbet af de første tre 
måneder.

En kreditlinje er også inkluderet for at 
imødekomme SMV’ers økonomiske behov 
for køb og leasing af teknologisk udstyr og 
computere, der har været nødvendige for at 
arbejde hjemmefra.

Ud over de foranstaltninger, der er be-
budet af centralregeringen, har nogle selv-
stændige  samfund også lanceret forslag, 
der supplerer støtte til SMV’er og selvstæn-
dige. I nogle tilfælde er dette foranstaltnin-
ger, der kun er blevet annonceret, men som 
endnu ikke er udviklet. For Andalusien an-
noncerede den regionale regering, at den 
vil mobilisere en budgetkonto, der vil gå til 
SMV’er og selvstændige, Der er også for-
udset udsættelse af afregning af forskellige 
skatter, støtte til køb af digitalt materiale og 
reduktion af visse skatter.  

MARISA MORENO - ADVOKAT (INFO@JUSTLAW.ES) - WWW.JUSTLAW.ES  /  WWW.DANSKADVOKAT.ES 

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

HJÆLP TIL SMÅ OG MELLEMSTORE 
FIRMAER (SMV) OG SELVSTÆNDIGE
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HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG FRI SERVICE I SPANIEN OG 29 AFDELINGER I DANMARK

Paseo Maritimo 5, Blok 2 
Parque Doña Sofia · 29640 Fuengirola

www.dkhc.dk 

Åbningstider:   
tirsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
eller efter aftale

Før skjulte jeg, at jeg havde høreapparater, nu viser jeg alle hvor smarte de er

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Gratis  
høreunder-

søgelse

Ring og bestil tid  
på +34 951 239 004

Conny Hundtofte Strauch
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SKØN VILLA I CAMPO MIJAS
En moderne villa beliggende tæt ved 

Fuengirola i det dejlige område Campo 
Mijas. Villaen er netop færdig bygget i 

2020, og med en grund på 800m2 har man 
masser af plads at bevæge sig på. Villaen 
har et velindrettet boligareal på 164m2.

Fra den elektriske port kører man hele 
vejen op til siden af huset, hvor der er fin 
parkering til et par biler.

Villaen er omkranset af høje mure og 
klippevægge som byder på masser af privat-
liv både i den dejlige have og på terrassen. 
Udendørsarealet er anlagt med græs og flise 
terrasser. Denne villa er derfor genial til de 
varme sommeraftener hvor der hersker en 
næsten tropisk stemning. I det hele taget er 
haven pragtfuld hele året rundt, da man al-
tid kan finde sol, læ eller skygge. Fra haven 
har du udsigt ud over den eksotisk anlagte 
urbanisation, og skulle man få lyst til at 
nyde aftenlyset, kan man fra tagterrassen få 
et bedre kik mod Middelhavet. Alle detaljer 
er gennemtænkt , selv fra saltvandspoolen 
har man udsigt over Campo Mijas.

 Ved hovedindgangen til boligen er der 
blevet lavet et stort indgangsparti med 
adgang til en fordelings gang og indgang 
til en stor åben stue. Derudover er der sør-
get for at terrassen følger huset fra hoved-
indgangen til pool området, hvilket giver 
mulighed til endnu mere plads og flere al-
ternativer til hyggelige områder udenfor. 

Med sine skarpe hvide linjer og store glas-
partier ligger denne villa tilbage trukket og 

Publireportage
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højt oppe på grunden. Villaen er moderne 
og minimalistisk, i rigtig skandinavisk stil, 
men rummer alligevel rustisk charme og sy-
dlandsk stemning med sin spændende in-
dretning og udsmykning. Der er også taget 
højde for at kombinere adskillige udgange 
til terrasser, for at få et nemt flow fra inde 
til ude liv. 

 Villaen består at 4 rummelige, lyse og en-
kle soveværelser. Her vil man nemt kunne 
give hvert værelse et bestemt look, alt efter 
ens personlige smag. 

Det ene af værelserne er et mas-
ter-soveværelse med eget bad og stort 
walkin klædeskab. De 3 andre soveværelser 
deler 2 badeværelser. Badeværelserne har 
fine gennemtænkte detaljer, såsom flotte 
runde håndvaske monteret på lækre blanke 
træplader, som giver det rustikke look.

Køkkenet er i åben forbindelse med stuen 
og her får man igen oplevelsen af rumme-
lighed hvilket kommer fra de store glaspart-
ier der giver et fantastisk lys og dejlig udsigt 
til terrasse og pool. Der er direkte adgang til 
terrassen og dørene kan åbnes helt op om 
sommeren for at skabe en fin brise igennem 
huset i de varme dage.

Alle hårde hvidevarer er af høj kvalitet.  
Møblerne samt lamperne er fra Zoco Home 
og passer lige ind i det lækre nybyggeri.

Udover dette er der gulvvarme i huset, 
hvilket giver dig rig mulighed for stadigvæk 
at nyde boligen i de lidt koldere dage.

info@kaarsbergestate.com
 +34 666 777 016

kaarsbergestates.com
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I Spanien skal stort set alle dokument-
er af en vis relevans underskrives foran 
notar. Notarens funktion er at sikre per-

sonen der underskriver er den samme 
som fremgår af dokumenterne. Ligeledes 
kontrollerer notaren at informationerne 
der underskrives er i henhold til gældende 
lovgivning samt at fuldmagtsgiveren er klar 
over hvad underskrives. 

Dokumenter der underskrives hos notar 
er bl.a. hushandler, stiftelse af aktie- og an-
partsselskaber, ophør af fælleseje fast ejen-
dom, testamenter og arveprocedurer, lån af 
en vis størrelse, m.m..  Mange af disse tran-
saktioner kan man i Danmark underskrive 
digitalt uden personligt fremmøde. Denne 
metode vinder også frem i Spanien, men i 
øjeblikket kun med underskrift af mindre 
dagligdags transaktioner. 

Personer der er fast bosiddende i Span-
ien kan normalt få organiseret fremmøde 
hos notar, men de personer der ikke bor 
fast i Spanien vælger normalt at udst-
ede en notarfuldmagt til deres repræsen-
tant i Spanien. Med denne fuldmagt kan 
repræsentanten gennemføre de relevante 
transaktioner på vegne af personen uden 
at denne behøves være fysisk til stede (an-
skaffelse NIE, oprette bankkonto, registre-
ring diverse myndigheder m.m.). Dette er 
langt nemmere end at skulle organisere fly-
rejse for at møde personligt op med risiko 
for at dato for notarmødet bliver ændret og 
dermed nødvendigt at ændre rejseplaner. 

Specielt i forbindelse med Covid 19 
pandemien  er rejser landene imellem 
stort set umuligt og ejheller tilrådeligt. Det 
betyder at mange hushandler har måttet 
udsættes da enten køber eller sælger ikke 
har mulighed for at komme til Spanien og 

underskrive foran notar. Hvis der allerede 
var givet fuldmagt til repræsentant i Span-
ien kan denne foretage det relevante med 
fuldmagten uden køber eller sælgers tilst-
edeværelse og handlen kan gennemføres. 
Faktisk er det således der helst skal un-
derskrives da notarialkontorene, grundet 
smittefare, foretrækker mindst muligt antal 
personer til stede ved underskrift. 

Hvis der er tale om fuldmagt som skal 
benyttes til domstolene i forbindelse med 
retssager skal der oprettes en speciel fuld-
magt til dette hvoraf de implicerede ad-
vokater og rettergangsfuldmægtige fremgår. 

Underskrives fuldmagten i Spanien fore-
tages dette foran notar hvor fuldmagtsgiver 
medbringer pas samt NIE eller Residen-
cia hvis man har. Prisen for fuldmagten 
kan variere mellem 60 – 150 € afhængig af 
længde samt hvorvidt der er behov for dob-
beltsproget fuldmagt (spansk & engelsk). 
Flere personer kan underskrive i samme 
fuldmagt for at spare omkostninger.

Er der ikke tidligere givet fuldmagt i 
Spanien og er det ikke muligt at rejse, så 
kan man give fuldmagt via dommerkon-
torene i Danmark

Repræsentanten der skal benytte fuld-
magten, udarbejder teksten i fuldmagten 
og indkluderer de klausuler der er nødven-
dige for at kunne gennemføre den proce-
dure fuldmagten skal benyttes til. Hvis ikke 
det er repræsentanten selv der udarbejder 
teksten til fuldmagten er det vigtigt denne 
gennemgår klausulerne og tjekker de er 
korrekt beskrevet i fuldmagten. Skal fuld-
magten benyttes til optagelse af lån kan man 
ligeledes forinden underskrift med fordel få 
bankens / kreditenhedens juridiske afdeling 
til at kontrollere at teksten er fyldestgørende 

for at kunne benyttes til optagelse af lån på 
vegne af fuldmagtsgiveren.

Når fuldmagtens ordlyd er kontrolleret 
kan man kontakte det dommerkontor der 
passer bedst (hjem/arbejde) og bestille tid 
til at underskrive fuldmagten. Man kan 
finde nærmeste dommerkontor via følgen-
de link : http://www.domstol.dk/saadan-
goerdu/notar/Pages/default.aspx.

Fuldmagtsgiver skal møde personligt op 
og medbringe fuldmagten samt pas hos 
underskrift hos notar. Prisen er normalt 300 
Kroner som kan afregnes direkte på dom-
merkontoret via betalingskort eller mobil. 

Efter underskrift på dommerkontoret 
skal fuldmagten til Udenrigsministeriets 
afdeling for legalisering og have Apos-
tille-stempel så den kan benyttes i Span-
ien. Her behøves fuldmagtsgiver ikke møde 
personligt op men kan enten sende den un-
derskrevne fuldmagt eller få anden person 
til at køre til Udenrigsministeriet for Apos-
tille-stempel. Apostille koster 200 Kroner.   

Info omkring procedure for Apostille kan 
findes på Udenrigsministeriets hjemme-
side : http://um.dk/da/rejse-og-ophold/
legalisering/

Når den underskrevne fuldmagt har 
Apostille stempel skal den sendes til 
repræsentanten via kurér. Når repræsen-
tanten modtager den originale fuldmagt 
med Apostille kan notarmødet foretages og 
repræsentant underskrive på vegne af fuld-
magtsgiver.

Ønsker I yderligere information er I vel-
komne til at kontakte Lena Grøn og Heidi 
S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulent-
bureau på info@gron-andersen.es eller  tele-
fon 951910649 eller mobil 647911302. 

FULDMAGT OG COVID 19

Privatøkonomi

LENA GRØN OG HEIDI S. ANDERSEN FRA GRØN & ANDERSEN KONSULENTBUREAU 

INFO@GRON-ANDERSEN.ES ELLER  TELEFON 951910649 ELLER MOBIL 647911302
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Estela González & Pilar Cuevas Paz 
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Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“
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Som vi skrev i vores blogindlæg https://
www.bolig-udland.dk/nu-er-det-offi-
cielt-eu-vil-have-dig-pa-ferie/ i sidste 

uge, så vil EU have åbnet grænserne hurtigst 
muligt.

Det ser, til stor glæde for mange, ud til at 
den spanske regering har taget dette alvorligt 
og nu gør nu klar mod at åbne op for turister 
allerede fra juni. Spanien har i den grad be-
hov for at få åbnet op for turismen igen for at 
undgå flere virksomhedslukninger og deraf 
følgende arbejdsløshed. Hele 16% af Spani-
ens BNP kommer fra turisme.

Den spanske transportminister José Luis 
Ábalos sagde forleden dag at han forventer, 
at Spanien er åben for turister i løbet af juni 
måned. Spanien åbner op for internationale 
turister, mens spanierne igen tillades at rejse 
rundt i landet. Det vil sige, at det igen, er til-
ladt at bevæge sig fra en provins til en anden 
provins i Spanien.

Ministerens skøn er dermed helt i tråd 
med køreplanen, som EU vedtog den 13. maj 
for at åbne for rejser og turisme i Europa.

FLYSELSKABERNE SKAL OP-
BYGGE TILLID

Den spanske regering vil ikke indføre no-
gen begrænsninger på antallet af passagerer 
ombord på fly, selvom luftfartsselskaberne 
tilrådes ikke at fylde flyene og dermed sikre 
mulighed for at holde god afstand ombord 
på flyet. Luften ombord på et fly filtreres i 

øvrigt hvert 2-3 minut og passerer gennem 
HEPA-filtre, der fjerner 99,99% af alle vira 
og bakterier. Luften i et fly er derfor normalt 
langt sikrere end den udenfor og chancen for 
at sprede infektion er meget lille. Hvis bare 
man tager sine forholdsregler og holder af-
stand, spritter hænder og bærer maske.

Ministeren siger, at flyselskaberne skal 
være gode til at informere de rejsende, have 
tanke på sikkerhed og derved komme tilbage 
til den normale efterspørgsel. Luftfartssel-
skaberne tilrådes at flyve med kun en tred-
jedel af de normale antal passagerer, men at 
der ikke er noget krav herom fra myndighe-
derne i Spanien.

I DIALOG MED EU
Ministeren siger, at der er en god dialog i 

EU, omkring fælles regler, så rejser og turis-
me kan vende tilbage til normalen.

– Masker bliver obligatoriske ombord på 
flyene og bagage må ikke medtages i kabinen 
i en periode. Der vil ikke blive serveret mad 
ombord på flyene i den første periode. Der-
udover så skal der skal laves foranstaltninger 
i lufthavnene for at de rejsende kan holde af-
stand og spritte hænder af inden de går om-
bord på flyet. Det er de små ting der gør den 
store forskel og vi har alle en fælles interesse 
i at turisterne igen kan komme til Spanien og 
nyde det gode vejr, de smukke strande, den 
fantastiske mad og den spanske kultur, siger 
José Luis Ábalos.

KARANTÆNEKRAVET FALDER 
BORT

Ábalos siger, at det nuværende karantæ-
nekrav på 14 dage selvfølgelig bliver ophæ-
vet. Kravene til karantæne efter indrejsen 
udløber på samme tidspunkt, som forbud-
det mod spaniere, der rejser imellem provin-
serne ophæves. Vi kan ikke nægte vores eget 
folk at tage til sommerhuset ved kysten, hvis 
vi lader udlændinge, der flyver til Spanien, 
gøre det samme, siger ministeren.

BOOK DIN BESIGTIGELSESREJ-
SE NU

Hele teamet bag Bolig-udland.dk ser med 
stor glæde frem mod igen at tage imod vores 
gæster og boligkøbere og fra juli er alle vores 
kontorer fuldt bemandede igen. Alle vores 
medarbejdere og vores samarbejdspartnere 
har selvfølgelig fokus på sikkerheden – men 
vi glemmer ikke hyggen.

Der kan allerede nu reserveres besigtigel-
sesrejser, så tag blot fat i vores områdean-
svarlige for nærmere aftale herom. Husk at vi 
altid er behjælpelige med at finde ophold, på 
et godt centralt beliggende hotel eller i lejlig-
hed, til vores gæster.

Vi ses i Spanien 

Kilde: https://www.abc.es/economia/ab-
ci-Ábalos-confia-extranjeros-puedan-en-
trar-libremente-espana-desde-finales-ju-
nio-202005181133_noticia.html  

SPANIEN ARBEJDER PÅ AT ÅBNE OP 
FOR  TURISTER I JUNI

Sol Properties

CHRISTIAN BOESEN - INDEHAVER AF BOLIG–UDLAND.DK – SPANIEN SPECIALISTEN

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados
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• Lejekontrakter.
• Testamenter, arv og skifte.
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Telefon- og åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-17
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advokat@monadavidsen.com

§

Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772
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(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

SPECIALIST I EJENDOMSHANDLER OG ARV
 - kom til mig inden du træffer dine beslutninger...!

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

Tlf.:     +34 952 661 200
Mobil:   +34 647 408 100

SOLKYSTEN.EU · 952 668 027

ANNONCER DIN  
VIRKSOMHED HOS OS  
OG GIV DIG TIL KENDE
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En husholdning i parcelhus smider i 
gennemsnit 105 kg mad ud om året, 
som kunne have været spist. Det svarer 

til minimum 3.200 kr. Madspildet pr. person 
er endda 40 % større i etageboliger end i en-
familiehuse - måske fordi det er vanskeligt 
for små husstande at købe små portioner i 
supermarkederne.

Mad, der smides ud, udgør et unødven-
digt spild af ressourcer. Både af selv føde-
varerne og de ressourcer, der er brugt til at 
fremstille dem.

Følg derfor rådene, og vær med til at be-
grænse madspildet.

1. KØB KUN DEN MAD, DER ER 
BEHOV FOR 

Planlæg dine indkøb, inden du handler 
ind. Udarbejd fx en madplan for de kom-
mende dage, så det bliver nemmere at 
skrive en indkøbsliste. Gå efter varer i løs 
vægt, hvis du ikke har brug for en hel pose. 
Og vær sikker på, at du har brug for den 
store mængde mad, før du lader dig friste af 
mængderabatter. På den måde undgår du at 
købe mere mad, end du har behov for.

2. OPBEVAR MADEN KORREKT
Hvis du opbevarer maden korrekt, hold-

er den længere. Mange fødevarer skal op-
bevares på køl ved maks. 5° C eller på frys 
ved maks. -18° C. Brug korrekt emballage 
til opbevaring af maden – glas og plastbøt-
ter kan bruges til næsten alle madvarer. Og 
sørg for at lukke åbnede emballager med en 
klemme eller elastik.

Vores Planet

Der bliver smidt meget mad ud, som kunne være spist.  
Det er skidt for miljøet og penge direkte i skraldespanden.

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

TIPS TIL AT UNDGÅ MADSPILD
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3. TILBERED KUN DEN MAD, 
DER VIL BLIVE SPIST

Inden du går i gang med at lave mad, er 
det en god idé at vurdere, hvor meget mad 
der reelt er brug for. Overvej også, om der er 
mad, som du altid ender med at smide ud – 
og lav så lidt mindre næste gang.

4. GEM MADRESTER, OG 
BRUG DEM SENERE

Tænk over, hvordan du kan udnytte dine 
madrester i stedet for at smide dem ud. Du 
kan fx bruge resterne i madpakken, til nye 
retter eller fryse dem ned.

5. VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
HOLDBARHEDSMÆRKNINGEN

Vær opmærksom på, at de forskellige 
mærkninger har forskellig betydning: ”Sidste 
anvendelsesdato” betyder, at maden skal spis-
es inden den angivne dato. ”Bedst før” bliver 
derimod brugt på fødevarer, der kan opbeva-
res i længere tid – og som ikke bliver uspise-
lige, når holdbarhedsdatoen er overskredet.

FAKTA 
Madspild er spild af mange flere ressou-

rcer end kun den enkelte fødevare. Der bru-
ges nemlig mange ressourcer – som energi, 
vand og råvarer – på at producere mad. Det 
kaldes produktets skjulte ressourceforbrug.

Så mange ressourcer kræver det at pro-
ducere mad:

• Der bliver brugt 46 kg ressourcer for at 
producere 1 kg oksekød.

• Der bliver brugt 21,2 kg ressourcer til at 
producere 1 kg svinekød.

• Der bliver brugt 24.000 liter vand til at 
fremstille 1 kg chokolade.

• Der bliver brugt 6.900 liter vand til at 
fremstille 1 kg hasselnødder.

• Der bliver brugt 3.400 liter vand for at 
producere 1 kg ris.

Kilde: www.brugmerespildmindre.dk og 
www.mindremadspild.dk (links ikke længe-
re aktive)

UNDGÅ MADSPIL VED  
AT GENDYRKE DINE 
GRØNTSAGER

En måde man kan minimere sit madspild 
og spare penge, er hvis man genbruger sine 
grøntsagsrester og køkkenaffald. Og det er 
både nemt og simpelt at gendyrke.

Grøntsagsrester og køkkenaffald skal 
ikke nødvendigvis smides ud. Faktisk kan 
de fleste rester gendyrkes og blive til nye 
grøntsager. På den måde sparer du både 
penge og hjælper miljøet. 

Det eneste man skal bruge for at gendyrke 
er grøntsagsrester, en krukke, potte eller 
lignende og pottemuld.

 
SÅDAN GENDYRKER DU DINE 
GRØNTSAGER

Den specifikke metode vil variere fra 
grøntsag til grøntsag, det kan derfor betale 
sig at prøve sig frem og ændre på fx vand-
mængden eller jordtypen/pottestørrelsen 
samt pottens placering, hvis gendyrkningen 

mislykkedes.
• Plant: Put pottemulden i din krukke, og 

plant grøntsagsresten direkte heri. 
• Pas: Når grøntsagen er plantet, skal 

jorden gennemvædes og derefter vandes 
efter behov, der afhænger af fx jorden og 
grøntsagen. Prøv dig frem, og sørg for, at 
bladene ikke hænger.

• Høst: Hvornår du kan høste vil variere 
fra grøntsag til grøntsag, det kan vare mel-
lem en uge og flere måneder. Vent med at 
høste, til der er godt gang i væksten, og tag 
ikke alle blade eller skud på én gang.

 
KAN JEG GENDYRKE I VAND?

Ovenstående råd er baseret på, at du 
planter grøntsagerne direkte i jord. Men det 
er også muligt at gendyrke i vand, her skal 
vandet dog skiftes ofte. Hvis du gendyrker 
i vand, skal kun et par mm af grøntsagen i 
kontakt med vandet. 

KAN ALLE GRØNTSAGER OG 
FRUGTER GENDYRKES?

Rigtig mange grøntsagsrester kan blive til 
friske grøntsager med sprøde blade og skud, 
men der er visse undtagelser. Fx kan du ikke 
gendyrke agurker og blomkål. 

Men almindelige grøntsager som løg, 
forårsløg, porrer, rødbeder, gulerødder, 
kinakål, hvidløg og kartofler kan sagtens 
gendyrkes og vil både give dig friske 
grøntsager og grøntsagsskud og –blade. 
Derudover kan du også gendyrke en del 
frugter. 

Vores Planet
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Solkysten Golf Service
Vi hjælper dig med alt det du har brug for,  

til den ultimative golf oplevelse.

Solkysten Golf Service
Avenida Arias maldonado, 2 · Edificio El Molino, oficina 5 · 29601 Marbella, Málaga

0034 952 472 248 · golf@solkysten.eu

LEJE AF GOLFUDSTYR
Priser for leje af golf-udstyr:

Pris pr. dag fra…… 20,00€

Pris pr. uge fra…… 60,00€

UNDERVISNING
Undervisningen kommer til at foregår på  

Calanova Golf, med områdes mest anerkendte golfins-

truktør. Han har gået på verdens bedste golfskole i USA 

og taler flydende engelsk.

Begynderkursus

5 dages begynderkursus (1 time hver dag),  

med en af områdes bedste golfinstruktører  

250€ per person for hele forløbet.

Øvede

1 time med TrckMan 60€ pr. Person. Over 5 timer 50€ i 

timen.

2 Personer 1 time 70€. Over 5 timer 60€ i timen.  

3 Personer 1time 75€

18 huller med 3 personer 250€

9 huller med 3 personer 150€

(Han kommer gerne ud og spiller på andre baner)

Priserne er incl. de bolde og køller der bliver brugt til 

undervisning

GOLFPAKKER
Golfpakke 1

Lejlighed i Fuengirola/Bil/ 5 Greenfees for 1.375€

7 dage med golf på Costa del Sol for to personer

Golfbaner: Cerrados del Aguila, Chaparral, El Paraiso, 

Valle Romano, Mijas Los Lagos

 

Golfpakke 2

Golfhotel på Rio Real****/Bil/ 5 Greenfees for 1.960€

7 dage med golf på Costa del Sol for to personer

Golfbaner: Rio Real, Chaparral, El Paraiso, Mijas Los 

Lagos, Mijas Los Olivos

BIL
Det er altid rart at have styr på tingene og det gælder 

også leje af bil, så du kan køre rundt i  

det dejlige Spanien og ikke mindst til de udvalgte golf-

baner. Hos Solkysten Golf Service samarbejder vi med 

det danske biludlejningsfirma HELLE HOLLIS.

OPHOLD
Vi hjælper dig med at finde det bedste ophold,  

tæt på hvor du skal spille.

UDFLUGTER
Kombiner dit golfophold med forskellige  

udflugter til de omkringliggende seværdigheder, med 

en dansk guide. Få en hel unik oplevelse sammen med 

Solkysten.
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CERRADO DEL AGUILA GOLF & RESORT
9 huller: Normalpris 35€ / Vores pris 30€
2X9 huller: Normalpris 50€ / Vores pris 40€
Buggy til 9 huller: 20€
Buggy til 2x9 huller: 30€

MIJAS LOS LAGOS
18 huller 14/9-30/9: Normalpris 85€ / vores pris 75€
18 huller 14/9-30/9 før kl. 10:00: Normalpris 60€ / vores pris 55€
18 huller 1/10-22/11: Normalpris 95€ / vores pris 85€
18 huller 1/10-22/11 før kl. 9:00: Normalpris 66€ / vores pris 61€
Buggy: 35€
Buggy Early Bird: 28€

EL CHAPARRAL GOLF CLUB
18 huller incl. buggy: Normalpris 90Euros / Vores pris 75€
18 huller incl. Buggy efter kl. 14:00: Normalpris 69€s / Vores pris 64€

BAVIERA GOLF
18 huller: Normalpris 75€/ Vores pris 59€
18 huller Early Bird (8 - 9:00), 2 G fees + buggie: Normalpris 130€ / vores pris 
110€
18 huller Twilight Offer (fra 13:30): Normalpris 45€ / vores pris 44€
Buggy: Normalpris 30€ / vores pris 29€

NOGLE AF VORES GOLFBANER

EL CHAPARRAL GOLF CLUB
18 huller incl. buggy: Normalpris 90Euros / Vores pris 75€
18 huller incl. Buggy efter kl. 14:00: Normalpris 69€s / Vores pris 64€

EL PARAISO GOLF
Low Season
18 huller: Normalpris 65€ / Vores pris 53€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

Medium Season
18 huller: Normalpris 80€ / Vores pris 63€

18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

High Season
18 huller: Normalpris 100€ / Vores pris 78€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€
Buggy: 39€

VALLE ROMANO
Low Season
18 huller: Normalpris 62€ / Vores pris 53€

Summer Season
18 huller: Normalpris 52€ / Vores pris 46€

High Season
18 huller: Normalpris 82€ / Vores pris 70€
Buggy til deling: 40€
Buggy enkeltperson: 25€

ATALAYA OLD & NEW
18 huller 16/9-30/11: Normalpris 120€ / vores pris 76€
18 huller 1/12-31/12: Normalpris 80€ / vores pris 58€
Buggy: 38€
Elektrisk trolley: 13,50€
Trolly: 6€

FINCA CORTESÍN
18 huller incl.buggy 1/9-31/10 (0ver 16 person):  
Normalpris 215€ / vores pris 210€
18 huller incl.buggy 1/11-31/12 (0ver 16 person):  
Normalpris 195€ / vores pris 190€
18 huller incl.buggy 1/11-31/12: Normalpris 185€ / vores pris 180€
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Finca Cortesin er anerkendt over hele 
verden for at tilbyde en af   de mest 
uforglemmelige golfoplevelser i Euro-

pa. Placeret blandt de bedste golfbaner i 
Spanien, inklusive det prestigefyldte Golf 
Digest-magasin, det harmoniske forhold 
der her bliver skabt mellem det naturlige 
middelhavslandskab og miljøet på resortets 
verdensklasse 18-hullers golfbane skaber et 
mere attraktivt design, mens det fremragen-
de klima hele året tilbyder de perfekte ram-
mer for at spille golf.

Som det kunne forventes af et resort, der 

kan prale med at have en af de 50 bed-
ste hoteller i verden, er det at tilbyde en 
enestående kundeservice en prioritet hos 
Finca Cortesin. Ved ankomsten vil sikker-
hedsvagten henvise spillere til den pas-
sende parkeringsplads, hvor de kan afle-
vere deres golfudstyr hos vores assistent, 
som vil sikre sig, at køllerne vil blive pla-
ceret i den passende golfvogn før de spillet 
går igang.

Banen er designet af Cabell B. Robinson 
og det attraktive landskab af Gerald Hug-
gan, som har formået at fange områdets 

naturlige træk, som har tilføjet en ideel bal-
ance mellem de 20 sorter af flora, den typ-
iske middelhavsskov og den perfekt velple-
jede Bermuda-græs på banen.

Banens fairways og greens befinder sig i 
en fremragende tilstand og man har været 
opmærksom på aller midste detalje, som 
gør en runde golf på Finca Cortesin til en 
udfordrende test af dens kapacitet, mens 
den er omgivet af et æstetisk enestående 
miljø, der er naturligt og unikt.

Finca Cortesin har været vært for adskil-
lige højprofilerede begivenheder, herunder 

Golf
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FINCA CORTESÍN 
HOTEL, GOLF & SPA
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AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Volvo World Match Play Championship ved 
tre lejligheder, en af   verdens mest prestige-
fyldte professionelle golf turneringer.

Spillere har nogle omfattende trænings-
faciliteter med gratis træningsbolde og frugt 
for at sikre, at du er helt klar til den første 
tee, og godt forberedt til den uforglemme-
lige runde, der ligger og venter.

Hotel Finca CortesinGolf & Spa, er blevet 
anerkendt for sin opmærksomhed på alle 
detaljer, og endnu mere efter at have afslut-
tet en omfattende sommeropdatering af 
sine greens i 2017: Det er blevet den første 

golfbane i Spanien, der har en ny type af 
miljøvenligt Bermuda græs.

JACK NICKLAUS ACADEMY
Finca Cortesin golfskole benytter et mas-

ter-franchise-undervisningssystem udviklet 
af den bedste golfspiller nogensinde. Facili-
terne inkluderer et Coaching Studio udstyr 
med den mest avancerede teknologi, der er 
i stand til at analysere en spillers swing ved 
hjælp af video- og computermetoder samt 
de tjenester, der leveres af vores højt kvalifi-
cerede golffolk. 
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KONTAKT INFORMATIONER

FINCA CORTESIN HOTEL, GOLF & SPA
Carretera de Casares, s/n
29690 Casares - Málaga
Spain
Tel: (+34) 952 93 78 00 
Email: concierge@hotelcortesin.com
reservas@hotelcortesin.com
Web: www.fincacortesin.com

FACILITETER

Buggies, Trolleys, Elektrisk Trolleys, 
Driving range, Jack Nicklaus Golf Acad-
emy, Klubhus, 3 Restaurant, Bar, 5-star 
deluxe boutique hotel, Spa, 3 pools

BETINGELSER

Handicap Begrænsning: Mænd 28, 
Kvinder 36
Kun Soft Spikes

RUTE INFORMATION

Gamel Bane
18 huller, Par 72
6351-5884-4852
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Banen åbnede i 1995 og kan i år fejre sit 
25 års jubilæum, men allerede i 1990 
startede anlægningen af banen.

Læsø er det sted i hele Danmark hvor  
solen skinner mest, selvom Bornholm 
smykker sig med denne titel, er det ikke 
korrekt.

Og da vi besøgte banen var det en dejlig 
og solrig tirsdag i maj måned.

Banen er et kapitel for sig selv – måske en 
af Danmark bedst designede med mange 
spændende udfordringer, smukke søer og 
vandløb kombineret i den helt fantastiske 
natur med udsigt til de mange forskellige 
træer og lyng og fra de fleste huller, - det 
det blå Kattegat.

Det blev en dag, hvor man for alvor ople-
vede, hvad Danmark også byder på af natu-

roplevelser kombineret med en rigtig dejlig 
og spændende golfbane med en udsøgt 
service.

Banens 18 huller er en charmerende 
oplevelse med herlige, varierende og ud-
fordrende opgaver, for selv den mest ruti-

nerede golfspiller. Et godt råd til dit første 
besøg på banen er: Klubbens baneguide 
er en stor hjælp, så du kommer den helt 
rigtige vej til flaget på de gode fairways og 
hurtige greens.

Der er næsten altid ledige tider til en 
runde golf. 

Klubben tilbyder også en overdækket 
Driving Range, Par 3 bane med fem huller, 
Putte Green, Pro træner Colin Smith og et 
indbydende klubhus med Sekretariat, Pro-
shop, og Restaurant, samt omklædning og 
bad.

Til Læsø Seaside Golf hører der også 24 
lejligheder i 12 huse, direkte på ved klub-
huset.

Husene er netop nu udbudt til salg og 
afventer en ny ejer.

Golf
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Solskinsgolf  
på Læsø Seaside

Drømmer du om at spille golf i solskin,  
er Læsø Seaside banen det helt rigtige valg

TEKST: POUL ERIK AAGAARD FOTO: VISIT LÆSØ & POUL ERIK AAGAARD

Det gælder om at slå lige med de udfordringer 

træerne og små bakketoppe giver på fairway.

I september kan du opleve en bane i fuldt flor med 

det smukkeste blomstrende lyng. Foto:Jan Rulle.
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Golf

KLUBBEN
På Læsø bor der 1.800 indbyggere og 

golfklubben har i alt 1.771 medlemmer.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Kun fordi ledelsen af Læsø Golf Klub har 

fundet en niche i Dansk Golfsport.
Klubben tilbyder et Flex medlemsskab 

for kun kr.745 pr.år incl. DGU kortet og 
greenfee ved første besøg.

Mange der måske ikke spiller så meget 
eller er bosat i udlandet har derfor meldt 

sig ind i Læsø Seaside Golfklub. 
I alt har klubben 1.300 Flex medlemmer 

og dermed Danmark største på 18. huller.
Også blandt øens sommerhusejere og 

mange norske og svenske golfspillere be-
nytter sig af denne mulighed med 350 
medlemmer. Lokalt er der 110 medlemmer 
af klubben.

En af dem er Uffe Jørgensen der til daglig 
er bosat i Mijas på Costa del Sol, hvor han 
driver firmaet SCANCOM der sælger IT ud-
styr til hele Spanien og mange andre lande.

På Costa del Sol er Uffe Jørgensens hjem-
mebane El Chaparral. 

Uffe Jørgensen har siden 1978 haft som-
merhus på øen og kører hvert år hjem for 
at holde   ferie i sommerhuset og spille golf 
med gamle venner.

Kaptajn på Læsø Færgene er Jan Rulle 
der også er kaptajn (formand) for Læsø 
Seaside Golfklub. Når vi spørger forman-
den og kassereren Bent Hesthaven har 
de ét stort ønske, i denne sæson er målet 
at få ca. 100 nye Flex medlemmer. Alle 
1771 medlemmer vil fremover få tilbudt 
muligheden for at modtage de bedste 
greenfee tilbud og golfophold på Solkysten 
og gratis medlemskab af Klub Solkystens 
der arrangerer masser af aktiviteter hver 
måned.

Bent Hesthaven er med i mange af klub-
bens arrangementer og en af de ildsjæle 
som et mindre samfund har så hårdt brug 
for. Udover golfklubben er Bent Hesthaven 
med i andre foreninger og yder også her en 

stor indsats for Læsø.
Netop nu er Læsø Seaside Golfklub 

indstillet til ”Sol & Strands lokale hånds-
rækning” - et initiativ, der skal understøtte 
ildsjæle og gode projekter i det danske 
ferieland. Der er afsat i alt en million kro-
ner, som uddeles i de 21 områder, hvor Sol 
og Strand har et lokalkontor. I hvert loka-
lområde udvælges tre kandidater, og på 
Læsø er Læsø Seaside Golfklub som nævnt 
blandt de udvalgte, og det er nu op til 
sommerhusejerne, der er tilknyttet Sol og 
Strand Læsø, at afgøre, hvordan pengene 
fordeles mellem de tre nominerede. Vin-
derne udpeges medio juni.

sologstrand.dk/om-os/haandsraekning.
aspx  & laesoe-golfklub.dk/?p=2416

ENDAGS TURE TIL LÆSØ
Vil du prøve at spille denne herlige bane 

er der gode muligheder. Book en tid fra 
Frederikshavn med færgen kl. 7.50 og rejs 
hjem samme dag kl. 18.40.

Så har du god tid til at opleve Læsø med 
både golf og øens storslåede natur og at-
traktioner samt spise et lækkert måltid 
med Jomfruhummer.

Pris med bil og to greenfee koster kr. 
999,-

Se mere på Læsø Seaside Golf.dk eller 
ring tlf. 0045- 4998890.

Du kan også kontakte visitlaesoe.dk der 
gerne hjælper med alt om din tur til øen.

Læsø Seaside Golf – en inspirerende 
oplevelse. 
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Det er en helt ubeskrivelig naturoplevelse 

at spille Læsø Seaside Golfbane.
Formand for klubben er Kaptajn Jan Rulle der 

til daglig sejler med de to Læsø Færger.

Læsø Sydesalt er kendt over det meste 

af verden – bestemt et besøg værd.

Bent Hesthaven er kasserer i klubben og en fantastisk 

ildsjæl for Læsø.på Læsø hele sommeren.

Uffe Jørgensen bor permanent i Mijas men er  

altid hjemme på Læsø hele sommeren.

Den gamle kirke er ombygget til kurbad og 

behandling for specielt psoriasis patienter.

Intet besøg på Læsø uden at smage de  

lækre friskfangede Jomfruhummere.

På Læsø kan du opleve de gamle Tanghuse  

der kan holde i op til 300 år.

SK_06-20_Golf_DK.indd   51SK_06-20_Golf_DK.indd   51 3/6/20   10:253/6/20   10:25



Golfbanerne i Costa del Golf åbnede 
90% af deres faciliteter op i fase 1, det 
er bekræftet af Turismo Costa del Sol, 

ansvarlige for de mere end 70 baner i om-
rådet, som har arbejdet hårdt siden alt blev 
lukket ned, på at vende tilbage til deres akti-
viteter så snart provinsen fik lov til at gå ind 
i nævnte fase 1, i overensstemmelse med de 
nye sikkerhedsbestemmelser, der blev ind-
ført, så denne sport kunne udøves på Costa 
del Sol med alle de udstedte garantier.

Således begynde genåbningen af golf-
banerne på   Costa del Sol den 18. maj, og 
de gjorte det i henhold til protokollen, som 
er blevet justeret alt efter de servicer og 
egenskaber hver bane har, og altid i over-
ensstemmelse med de udstedte regler og 
begrænsninger, som er blevet dikteret fra 
sundhedsmyndighedernes side.

Præsidenten for turisme på Costa del Sol, 
Francisco Salado har været meget tilfreds og 
håbefuld over, at en nøglesektor som “golfen 
er i stand til at åbne igen, men altid under 
de etablerede sikkerhedsforanstaltninger, så 
spillerne kan spille med ro i sindet om at alle 
garantierne sat “

Francisco Salado understregede, at 
til trods for den tvungne nedlukning af 
golfklubber i løbet af disse to måneder på 
Costa del Sol, “har fagfolkene nøje sørget for 
græsplænen og bevaret faciliteterne i per-
fekt stand, med færre medarbejdere og med 
en reduceret tidsplan for at forberede deres 
baner til genåbning, i perfekt stand.

Salado har angivet, at “genaktivering af 
golfbanerne vil være nøglen til den økono-
miske genopretning på Costa del Sol, da det 
er en sikker sport, hvor det er let at oprethol-
de en sikkerhedsafstand på to meter mellem 
spillerne, og samtidigt med at det er et spil 
der udvikler sig helt individuelt ”.

Til dette faktum tilføjes ifølge præsident-
en for turisme Costa del Sol “de foranstalt-
ninger, der er fastlagt i protokollen fra Real 
Federación Española de Golf  for at undgå 
infektioner med mere adskillelse mellem 
spillere, der skal bære handsker og masker, 
samt begrænsningen af   at der kun må være 
én person pr. “buggy” for at tage turen mel-
lem hullerne eller gå, hvilket giver spillerne 
mulighed for at udøve deres yndlingssport 
endnu mere sikker forhold.

Fordi derudover blandt de nye foranstalt-
ninger, der skal følges, er der pligten til at an-
komme til klubben ti minutter tidligere end 
normalt, hvilket eliminerer den sædvanlige 
møde i klubben mellem spillere, som nu vil 
få direkte adgang til det første hul. Det an-
befales også at spille med eget udstyr, og i 
tilfælde af at man skal leje udstyret i klub-
berne, skal disse desificeres før de genlejes. 
Alt skal også forudbetales.

Med mere end 70 golfbaner, er Costa del 
Sol blevet etableret i de senere år som den 
førende europæiske destination for golf-
spillere og er blevet kendt som Costa del Golf 
“af mange grunde, såsom den storslåede in-
frastruktur, klimaet, der giver dig mulighed 

for at spille golf hele året, dets varierede til-
bud og de prestigefyldte turneringer, områ-
det har været vært for og vil være vært for i 
fremtiden ”, tilføjede præsidenten.

Betydningen af   dette segment er ifølge 
Salado klart, da ”banerne på Costa del Golf 
tegner sig for næsten 70% af baner, der 
findes i hele Andalusien, og dens aktivitet 
genererer en økonomisk gevisnt på 1.410 
millioner euros pr. År for destinationen, der-
udover er det et af de produkter, der har det 
største potentiale til at bekæmpe sæsonbe-
stemthed ”.

I fase 2 vil der være et andet lille smuthul 
til golfbanerne “da det ville være tilladt ak-
tiviteter for færer end 50 personer i et luk-
ket rum, for en tredjedel af deres kapacitet 
og udendørs, hvis der er samlet mindre end 
400 mennesker og er siddende”, så dette ville 
give muligheden for at der endda kunne 
være turneringer, da det er helt åben rum.

Det vil også være nødvendigt at se på, at 
de kommercielle felter vil have det mere 
kompliceret, da det ikke kun er de interna-
tionale bevægelser der vil være forbudt, men 
også dem, der kan forekomme mellem de 
forskellige provinser i landet, som indtil vi-
dere vil holde lukket indtil udgangen af   juni.

Costa del Sol er blevet anerkendt som en 
af   de vigtigste europæiske golfdestinationer 
af IAGTO (International Association of Golf 
Travel Operators) og er den eksklusive des-
tination på det kontinentale Europa for PGA 
Tyskland. 

Golf
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Costa del Golf åbnede mandag den 18. maj 
90% af sine baner i fase 1 af nedtrappingen

Blandt de nye foranstaltninger der skal følges, skiller en sig ud nemlig  
at man skal ankomme 10 minutter tidligere til klubben, hvilket eliminerer  

den sædvanlige møder i klubben mellem spillere.
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Albamar-vingård (Castrelo, Galicien)

Albamar er en lille familie-vingård  
beliggende i Castrelo i Cambados 
Kommune, dette projekt så dagens 

lys tilbage i 2006. Dog har Xurxo Alba- 
familien (vinproducent og ejer) næsten 
været over 40 år knyttet til vinens verden i 
Salnés-dalen.

Dette område er det mest prestigefyldte i 
det kendte Rias Baixas. Familiens vinmarker 
er bogstaveligt talt limet op af havet, (DER 
FRA OPSTÅR DERES NAVN ALBAMAR), 
nogle af deres vinmarker ligger blot 30 
meter derfra, de forskellige jordtyper 
markerer variationen i vinene, men 
dronninge sorten er EL ALBARIÑO.

I vinproduktionen er der tradition for 
at bruge det man kalder “espalier” -et 
system der består i at lede drueplan-
terne til at vokse op af cementstolper 

til de når op på ca. 1,70 cm højde; Dette 
skyldes den store mængde regn, der falder 
i området, hvor det praktisk taget ville være 
umuligt at dyrke druerne tæt på jorden, da 
de ville lide flere sygdomme på grund af 
fugtighed.

Bortset fra at skulle kæmpe med klimaet, 
er dette område også kompliceret på grund 
af disponeringen af de forkellige grunde, 
som hver producent har. Her, som også an-
dre områder i Galicien findes der det, som 
man her nede kalder minifundio; det er små 
grunde (meget små), der tilhører mere end 
én person, så måden at dyrke disse på er 
meget mere kompleks.

Xurxo er en lidenskabelig, ung vinpro-
ducent, ivrig efter at se andre bodegaer 

og meget rastløs, hvilket kommer til 
udtryk i den store mængde produk-
tioner indenfor en så lille kapacitet.

ALBAMAR 2019 (100% ALBARIÑO) - 
13,20€

Det er vingårdens flagskib, det er 
en ung hvidvin med en meget inter-

essant syrelighed, der gør det til en 
meget frisk og smidig vin. Det ældes 
ikke i træ, kun rustfrit stål tanke; her 
sørger de for at fremhæve frugten, 
friskheden og personligheden fra 
denne sort og skabe en behagelig 
vin. Det er en blanding af forskel-
lige marker. En vin ideel til det 

varme klima som her i Málaga. Vi anbefaler 
at nyde den med frisk fisk og sæsonbestem-
te skaldyr (rejer, edderkoppekrabbe, østers, 
blæksprutte, ris og hvid fisk).

ALBAMAR PEPE LUIS 
(100% ALBARIÑO) - 23,70€

Denne fantastiske vin er frem-
stillet med sorten Albariño, som 
ældes og gæres i franske og tyske 
egetræfade. Det er en hyldest til en 
af deres børns familie. Druerne 

kommer fra 5 mikro vinmarker 
som er over 40 år gamle. Det er 
en meget begrænset produk-
tion på cirka 1500 flasker. Her 
opretholdes det typiske i om-
rådet og sorten, men træet til-
føjer kompleksitet og struktur. 
Vi anbefaler, at du prøver det 
med mere intens fisk, såsom 
pighvar, havaborre, risottoer, 

skaldyrsgryderetter.
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ALBAMAR ALBINO 
(CAÍÑO TINTO 100%) - 23,70€

Denne vin er en nyhed og en 
sjældenhed, det er en hvidvin 
lavet på en rød drue sort, teknisk 
kendt som Blanc de Noirs. Det 

er en nylige kreation af Xurxo. 
Den ældes og gæres i 12 

måneder gamle egetræsfade. 
Det er en meget frisk, cit-
rus, intens og behagelig vin. 
Noget unikt og af en meget 
begrænset produktion. Vi 
anbefaler at ledsage det med 
asiatisk køkken, almindelig 
tun, røde rejer, ceviches.

ALBAMAR O ESTEIRO (MENCÍA, 
ESPADEIRO, CAÍÑO) - 23,10€

En af de røde vine, de fremstiller i Al-
bamar, er i dette tilfælde en blanding af 
oprindelige sorter fra området. Det er en 
atlantisk vin, meget lys farven, aromaer af 

eukalyptus, mynte, krydderier. I 
ganen føles den frisk, levende 

og lang. Det ældes på træ i 12 
måneder . Den kommer fra 
meget gamle vinmarker med 
sandjord. Vi anbefaler at led-
sage den med blå fisk, pasta 
med varme saucer, middel-
havs risretter.

FUSCO (MENCIA 100%) - 12,10€

Denne vin stammede fra et projekt, som 
enologen i Ribeira Sacra (Lugo - Orense), 

her forandrer jordbunden og kli-
maet fuldstændigt, de befinder sig 
omkring 150 km inde i landet fra 
Galicien. Skifer og granitjord, her 
dyrkes vinstokke på skråninger 
med en ekstrem hældning på 
markerne, markerer disse vine. 
Fusco er en vin der har alderet 
i rustfrit stål, den er frisk, let, 
meget frugtagtig, med lavt al-
koholindhold, meget behage-
ligt på ganen. Ideel til at drikke 
kold. Den matcher godt med 
krydret retter, fisk og kød.

Åben alle dage: 8:30-16:00 · Køkkenet lukker 15:30. Søndage lukket

Telefon: 659 726 743

Recinto ferial · C/ Jose Cubero Yiyo · Ed. Diana, bajo · 29640 Fuengirola

Nyt på Café La Vida

VI ÅBNER DEN 11/5

Smørrebrød og Platter “Take Away” kan bestilles indtil kl 14:00.

I kan hente inden kl 16:00.

Eller vi bringer imellem 17:00 og 18:00

Ordre min 25 € for udbringning i Fuengirola.

Udenfor Fuengirola kontakt os for pris.

Uspecificeret smørrebrød 4,50€ 

Stjerneskudm,kogtogstegtrødspættefilet,rejer 12,95€

Platte m,Rødspættefilet ,remoulade.Roastbeff, Dyrlægens natmad. 

Med brød og smør 11,95€

the
Old Swiss House

restaurant

VORES SÆSON MED JAGTSPECIALITETER 

ER ALLEREDE BEGYNDT:

Hjorte mørbrad · Fasan · And · Vildsvins schnitzler

Med det typiske tilbehør: spätzli, rødkål, rosenkål, karamel-
liserede kastanjer og cognac-sauce.

C/ Marina Nacional, 28 | Fuengirola | Tel. 952 47 26 06
Åbent kl. 13 - 16 og 19 - 23 Tirsdage - Lukket

www. oldswisshouse.com
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Paella

AF DIANA SØRENSEN

INGREDIENSER
• 750 g bomba paella ris 
• 8-10 kyllingelår med overlår 
• ca. 300 g blæksprutte i ringe 
• 36 blåmuslinger 
• 24 kæmperejer 
• 12 jomfruhummer (hvis det skal være 

luksusudgaven)
• ½ “chorizo fort” pølse 
• 3-4 røde og gule peberfrugter 
• 2 løg 
• 6-8 fed hvidløg 
• et par håndfulde frosne ærter 
• 2 dåser flåede, hakkede tomater 
• 4-5 tsk. røget paprika 
• et stort nip safran 
• ca. 2 l god hønsefond (evt. mere)
• 2-3 citroner 
• lidt frisk persille 

FREMGANGSMÅDE
Hvis man vil lave paella, er det godt at 

have en såkaldt “Paellera” - altså en pael-
la-pande. Men selvfølgelig kan man også 
lave paella i en almindelig pande. Portionen 
her er ret stor, og kræver en stor paelle-
ra, men den kan selvfølgelig halveres eller 
kvartes. Man kan godt bruge risottoris til 
paella, men forsøg alligevel at skaffe de 
klassiske “bomba” - de er altså bedst. Lang-
kornede ris kan ikke bruges.  

Hak løg og hvidløg. Rens peberfrugterne 
og skær dem i tern. Skær chorizopølsen i 
bitte små tern. Del kyllingelårene i over og 
underlår. 

Kom rigeligt med olivenolie på paellapa-
nden. Krydr olien med et godt nip salt. Brun 
kyllingestykkerne grundigt på begge sider. 
Tag dem af panden og sæt dem til side.   

Kom chorizo, løg, hvidløg og peberfrugter 
i panden, og sauter til det hele er faldet sam-
men, og løgene har taget lidt farve. Drys med 
røget paprika, kværn peber over, og lad det 
stege et øjeblik. 

Kom de flåede, hakkede tomater ved, og 
lad også dem stege med i nogle minutter. 
Tilsæt hønsefonden og lad det koge op. Opløs 
safranen i lidt af fonden, og hæld også den i. 

Læg kyllingestykkerne tilbage i panden, 
og lad dem simre i væsken i ca. 10 minutter. 

Drys paella-risene rundt i panden, så de 
fordeler sig i et jævnt lag. Væsken skal stå 
ca. 1-2 cm. fra pandens kant, og risene skal 
være helt dækkede af væsken. Lad det koge 

for jævn varme i 10 minutter. Skru derpå ned 
for varmen. 

Fordel muslingerne og ærterne ovenpå 
risene, og dæk panden til med sølvfolie. Lad 
paellaen stege for svagt blus i yderligere 10 
minutter. Rør endelig ikke i panden! Der må 
meget gerne danne sig et sprødt lag i bun-
den. 

Imens steges kæmperejerne i lidt olie og 
holdes varme. Jomfruhummerne flækkes 
og tilberedes under grillelementet i ovnen. 
Blæksprutteringene steges kort i rygende 
varm olie - endelig ikke for længe, for så 
bliver de seje. 

Krydr med salt og peber. Tag sølv-folien af 
paellaen og fordel rejer, blæksprutte og jom-
fruhummer dekorativt på panden. Garner 
med citronbåde og drys af hakket persille og 
server med det samme.

Frozen yoghurt med 2 ingredienser
INGREDIENSER

• 200g frossen frugt/bær (eks. 80g banan og 
120g jordbær) der bør altid være banan for at 
give en mere cremet konsistens.

• 200g græsk yoghurt Natural

Is er noget som alle elsker og nu hvor 
sommeren er på vej, kan vi begynde at spise 
meget mere is igen. Et friskt og let alternativ 
til is er ‘frozen yoghurt’ eller direkte oversat; 
frossen yoghurt. Men ulempen ved at købe 
frozen yoghurt (som ikke mange er klar over) 
er dog, at det har et endnu meget højere suk-
kerindhold end almindeligt is på trods af sit 
lave fedtindhold. Dette er dog ikke tilfældet, 
hvis man laver det selv! 

Og jeg skal sige jer at det kan varmt anbe-
fales for det smager skønt og er meget for-
friskende i varmen

Her er derfor min ‘opskrift’ på frozen yo-
ghurt, som tager 5 minutter at lave og som 
ikke engang kræver en ismaskine.

FREMGANGSMÅDE
Det hele puttes i en blender og blendes ind-

til det har en helt ensartet konsistens. Man skal 
måske stoppe og røre rundt i det undervejs.

Nu er isen faktisk færdig og kan nydes i sig 
selv eller med lækre toppings efter eget valg.

Man kan uden problemer skifte jordbær-
rene ud med alt slags frugt, her er det kun 
fantasien der sætter grænser.

Hvis man vil lave en super lækker 
kraftig chokolade is, så skal man blot 
bruge frosne bananer og tilføje mørk 
cacaopulver efter smag, den smager 
himmelsk, hvis man er chokolade 
elsker.

Hvis man syntes at den skal 
være mere sød, kan man tilføje 
lidt flydende sødestof eller 
vaniljesukker.

Isen kan også laves 
i større portioner på 
forhånd og opbev-
ares i fryseren, så 

skal den blot tø op i ca. 20 minutter, før den er 
spiseklar. God fornøjelse med denne nemme 
opskrift på frozen yoghurt!

I skal bare springe ud og experimentere det 
er det hele værd!.

Server med det samme.
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Hyggeligt sted, der transporterer os til en typisk landejendom i 
Baskerlandet med gang i ilden i den traditionelle stenpejs, hvor 
fusionen af de bedste råvarer fra Baskerlandet og Andalusien  

kombineres på en utrolig måde. Alle varme retter er tilberedte  
ved at simre for at fremhæve den gode smag.

Vores specialiteter er gryderetter/simremad, grillet fisk og et stor 
udvalg af de bedste racer og kød i verden. 

Specialiseret i det baskiske køkken - Modnet kød. 
Pintxos og grillet kød.

Kvalitetsråvarer og uden om alt masseproduktion.

Åbningstid 10:00 - 24:00

info@asadorotola.com - 653 617 882 
Camino Viejo de Coín, Km. 1,4  · 29651 Mijas Costa, Málaga
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Sol: Sådan beskytter du dig bedst

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Hvornår skal du bruge solcreme? Hvor meget solcreme  
skal du bruge og hvor ofte skal du smøre dig ind?  

Få svar her, og undgå solskader.

BEDSTE BESKYTTELSE  
MOD SOLEN: SKYGGE

Solens stråler er skadelige, fordi de kan 
gøre, at din hud med tiden udvikler hud-
kræft. Derfor er du bedst beskyttet ved at 
holde dig i skyggen mellem kl. 12 og 15 
i sommerhalvåret. Det er i det tidsrum, 
at solens stråler er stærkest og dermed 
farligst for huden.

SOLCREME BESKYTTER AL-
DRIG 100 PROCENT

Solcreme beskytter din hud mod so-
lens skadelige UV-stråler. Du skal mindst 
bruge faktor 15 for at være beskyttet godt 
nok i Danmark.

Har du lys eller sart hud eller skal du 
være i solen i et land, der er tættere på 
Ækvator, hvor solens stråler er kraftigere, 
skal du bruge en solcreme med en højere 
faktor.

Filtrene i solcreme måles i SPF - Sun 
Protection Factor, også kaldet solfaktor.

• SPF 20 bremser 95 % af strålerne.
• SPF 30 beskytter 97 %.
• SPF 50 giver 98 % beskyttelse.

SOLEN UDSENDER FLERE TYP-
ER UV-STRÅLER:

• UV-B-strålerne når ikke så dybt ned i 
huden, men er de stråler, der giver anled-
ning til solskoldninger.

• UVA-strålerne når dybere ned i hud-
en, og er med til at brune og også ælde 
vores hud.

Både UVA- og UVB-stråling kan forår-
sage kræft i huden. Køb derfor altid sol-
creme, der beskytter mod både UV-A og 
UV-B- stråler.

SKYER LUKKER MANGE 
STRÅLER IGENNEM

Solskoldet kan du også blive, sel-
vom solen kan gemme sig bag skyerne. 
Strålerne trænger igennem skylaget og 
når huden. Sørg derfor for at smøre med 

solcreme, selvom det er overskyet.
Skylaget reducerer UV-stråling med 

30-70 procent afhængig af skylaget, 
hvilket svarer til faktor 1,5-3.

TØJ GIVER BESKYTTELSE, 
MEN SJÆLDENT GODT NOK

Tøj beskytter mod solens stråler. 
Men ikke 100 procent. Solbeskyttelse i 
beklædning måles i UPF. En almindelig 
T-shirt i bomuld har UPF 10-20, alt efter 
farve, vævning og materiale. UPF 15 giver 
93 procent beskyttelse.

Der findes specielt UV-tøj og UV-bade-
tøj, der er speciallavet til at beskytte mod 
solen. Selvom det bliver vådt kan det ofte 
beskytte omkring UPF 50, som giver 98 
procent beskyttelse.

Solhatte kan være så massivt vævet, at 
de skærmer med mindst faktor 80, hvilket 
kan stoppe næsten 99 procent af strålerne. 
Nogle hatte kan nå helt op på UPF 500, 
hvilket svarer til 99,8 procent beskyttelse.

Helse
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FIND DIN NYE FAVORITVIN HER
 
ALBAMAR 2019 100% ALBARIÑO  13,20€

ALBAMAR PEPE LUIS 100% ALBARIÑO  23,70€

ALBAMAR ALBINO CAÍÑO TINTO 100%  23,70€

ALBAMAR O ESTEIRO MENCÍA, ESPADEIRO, CAÍÑO  23,10€

FUSCO MENCIA 100%  12,10€

Kan bestilles i kasser  

af 3, 6 eller 12 stk.

Det er muligt  

at blande.

solkysten

Frit leveret

info@solkysten.eu  ·         699349542
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Helse

MÆNGDEN AF SOLCREME ER 
VIGTIG

Graden af solbeskyttelse forudsæt-
ter, at du smører tilstrækkeligt meget 
solcreme på – ellers bliver faktoren be-
tydeligt mindre.

Benyt mindst 40 ml solcreme til at 
smøre en hel voksenkrop ind og 20 ml til 
at smøre et barn ind. Det er meget sol-
creme, men det er den mængde, der skal 
til, før du er beskyttet nok.

Det er bedst at smøre sig ind over to 
omgange. Så får man en større mængde 
solcreme på og man får dækket de uund-
gåelige “helligdage”.

SMØR DIG IND IGEN EFTER  
EN BADETUR

Selv vandfaste solcremer mister noget 
af virkningen efter en tur i vandet.

Kravet til solcreme, der betegnes som 
vandfaste, er kun, at mindst halvdelen af 
den oprindelige solfaktor bliver tilbage 
efter en tur i vandet. Og det er, inden du 
tørrer dig med dit håndklæde. Tag derfor 
et nyt lag solcreme på efter din svømme-
tur, eller hvis du har svedt meget.

Solcreme skal have tid til at trænge 
ind i huden. Vent derfor til du er tør. Lad 
derefter solcreme sidde i mindst otte 
minutter, før du eventuelt tager tøj på.

UV-INDEKSET: TJEK SOLENS 
STYRKE

3,0 i UV-indeks eller højere betyder, 
at du skal beskytte dig imod solen. Ved 
UV-indeks 3,0 kan man opholde sig 1 
time i solen midt på dagen, hvis man har 
normal hud – og ned til 1/2 time, hvis 
man har meget følsom hud.

SOLCREMEN FRA SIDSTE ÅR: 
VIRKER DEN STADIG?

Kan du bruge solcremen fra sidste år, 
eller skal du købe ny creme for at bes-
kytte dig mod solen? Vi har testet hvor 
længe solbeskyttelsen holder.

KAN SOLCREME BLIVE  
FOR GAMMEL?

Solcremer er dyre, og ofte slutter som-
meren med en rest tilbage i flasken. Men 
når solens stråler atter kræver beskyt-
telse, kan du så bruge resterne af solcre-
men fra sidste sommer - eller er solcre-
men fra sidste år blevet for gammel?

Forbrugerrådet Tænk har testet en 
række solcremer fra flasker, der blev åb-
net året før. Testen viser, at du trygt kan 
bruge resterne fra sidste år.

Testen af solcremernes holdbarhed 
viser, at de alle holder den lovede sol-
faktor - i testens tilfælde på SPF 50+. Det 
vil sige, at cremernes evne til at beskytte 
mod både UVB- og UVA-stråler er intakt 
et år efter, at flaskerne blev åbnet.

SÅDAN TESTEDE VI SOL-
CREMERNES HOLDBARHED

Solcremernes holdbarhed testede vi 
ved at åbne en række forskellige sol-
cremer. Først blev solcremerne opbevaret 
i 2 uger ved 40 grader for at simulere et par 
ugers ferie i varmen. I de 2 uger blev sol-
cremerne også åbnet et par gange dagligt, 
og lidt solcreme taget ud hver gang.

Solcremerne blev herefter opbevaret 
et år ved stuetemperatur, inden labora-
toriet testede deres solbeskyttelse. Efter 
et års opbevaring var solbeskyttelsesfak-
torerne stort set uændret.

HVOR LÆNGE KAN  
SOLCREMER HOLDE SIG?

Solcremers holdbarhed efter åbning 
skal stå på produktet. Det er oftest angi-
vet med et symbol af en åben bøtte med 
oplysning om antallet af måneder, cre-
men kan holde sig.

Holdbarheden på solcremer er typisk 
12 måneder efter åbning.

 
SOLCREME KAN GODT BLIVE 
FOR GAMMEL

Solcreme kan godt blive for gammel. 
Den kan for eksempel blive harsk eller 
inficeret med bakterier og svampe.

Risikoen for, at solcremen bliver dårlig, 
er størst, hvis solcremen opbevares 
længe ved høj varme – for eksempel på 
stranden eller i bagruden af bilen.

Tjek derfor altid din gamle solcreme, 
inden du smører dig ind i den.

Smid din solcreme ud, hvis:
 • Lugten af den er mærkelig
 • Farven har skiftet
 • Konsistens har ændret sig, så den 

eksempelvis skiller

HVIS DU ER I TVIVL, SÅ KØB 
EN NY.

I Danmark kan UV-indekset om som-
meren komme over 6,0, så man kun an-
befales at opholde sig halvt så længe i 
solen.

Tjek UV-indekset på eksempelvis dmi.
dk eller smartphone-app’en ‘UV-indeks’ 
fra Kræftens Bekæmpelse.

I Sydeuropa og andre steder tættere på 
ækvator kan UV-indekset komme op på 
10.

1 uges ferie på Gran Canaria i marts 
måned kan eksempelvis udsætte krop-
pen for 1/3 af den samlede dosis sol, som 
man typisk får på 1 helt år i Danmark – og 
dermed øges risikoen for hudkræft.

I Danmark skal huden beskyttes mod 
solen mellem klokken 12-15 i sommer-
halvåret. Er du tættere på ækvator, hvor 
solens stråler er stærkere, skal du passe 
på i tidsrummet klokken 11-15.  

Se efter dette symbol, når du vil kende solcremens 

holdbarhed efter åbning. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Helse
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DANSK · SVENSK · NORSK · FINSK

DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER

952 66 01 67
www.clinicdental.eu
Konsultation hverdage fra kl. 9.00

FUENGIROLAS 
IMPLANTATCENTER

v/ specialist i kirurgi 

og implantologi

Dr. Anders Larsen Dip. Imp. Eng.

DR. ANDREAS OLDENBURG

...............

SANDRA OVERGAARD

Laserbehandling / blegning

Edif. Palm Beach
Paseo Marítimo 95

Los Boliches
Fuengirola

...................................................

Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 

individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com

ANNONCÉR 
DIN KLINIK 
HER!

952 668 027

Sundhedsformidling

Dr. Pernille Knudtzon, MD

no col. 29/08516

C. Alfonso XIII 2  ·  Edif Virgen del Carmen 4B  ·  29640 Fuengirola 
www.vitafakta.es  ·  vitafakta@vitafakta.es  ·  678253510

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparationon

Dr. O
tto

 Warburg 1931 Nobel Prize Winner  ·  “The Ro
o

t C
au

se
 o

f C
a

n
ce

r”

Sundhedskonsultationer & Undervisning

Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats

JA
. 2

9
1

9
4

OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmereTid efter aftale 
Telefon 952 47 52 49 
E-mail: brg@dadlnet.dk

Clinica Santa Elena 
Los Alamos, Torremolinos

Speciallæge 
Bo Rosenkilde
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 Midt i en opvågningstid 
- et bevidstheds-kvantespring

Den nordiske forfatter og dramatiker 
Henrik Ibsen skrev sit sidste værk 
”Når vi døde vågner” i 1899. Dramaet 

handler om at gå igennem tilværelsen som 
”levende døde”, og kun for sent vågne og 
opdage, hvad der er forspildt. De vågnede 
dog og fik et par åndedrag af liv. 

Det minder mig lidt om vor færden på 
vor skønne jordklode i disse tider. Vi er 
i afslutningen af menneskets materielle 
profit og forbrugsfest periode, og jeg er 
fuld af håb for, at vi vågner op – inden vi 
dør - i et bevidstheds-kvantespring til en 
ny og rarere verden. Noget må dø, for at 
andet kan opstå, og dermed er der intet 
forspildt…..når vi altså vågner.  

Lad os dykke ind i spændende aspekter 
omkring livet og døden. 

Hver død er i sin essens hellig og fred-
fuld. Døden er en overgang.

Læge Zach Bush har reddet liv på inten-
sive afdelinger og hospice, og været vidne 
til dødsprocesser hos mange mennesker 
i alle aldre. I interviewet med Rich Roll  
berører han livet, bevidsthed og navnlig 
vort forhold til døden (findes på YouTube: 
Complete Acceptance, ”The Best Mono-
logue EVER: Zach Bush, MD, Rich Roll 
Podcast”).

Her kommer inspirationer fra Dr. 
Zach:

Hvis vi ikke forbinder os med naturen 
igen, vil vi simpelthen ødelægge jordk-
loden.

Vi er kommet langt væk fra den naturlige 
livscyklus – vi fødes, lever og dør. Døden er 
blevet steril og foregår oftest på sygehuset, 
på intensiv afdeling, hvor patienter ligger 
med slanger og rør og håndteres af ple-
jere, som det foregår i film og på TV. Dis-
tancen til døden har gjort, at den er blevet 
defineret som endelig, som et slutpunkt. I 
sine mange år med patienter oplever Zach 
tvært om døden som en massiv udvidelse 
af bevidsthed, af virkelighed, af rum og i 
sidste ende af kærlighed.

Han mindes en vagt, hvor han bragte tre 
patienter i hver sin alder tilbage til livet, en 
ældre præst, en midaldrende mand og en 
ung dreng. De spurgte ham: ”Hvorfor fik 
du mig tilbage?” De fortalte den samme 
historie om hvidt lys, følelse af ekspansion 
og at de følte sig fuldstændig accepteret 
for første gang i deres liv!

Det er ganske spændende beretninger. I 
det øjeblik vi går over, bliver vi omfavnet 
af - og i - universel kærlighed, vi er nok, vi 
er fuldstændigt accepterede.

Her på jorden slår vi os selv ihjel, 
men hvad nu hvis, vi behøver døden og  

dødsøjeblikket til at transformere os? Til 
at give slip på forudfattede meninger om, 
hvordan det er at være menneske? 

Vi har mulighed for genfødsel, fordi død 
ikke er et slutpunkt, det er en transforma-
tion, en udvidelse ud over grænserne for 
vort biologiske hylster.

Hvis vi transformerer os FØR vi dør, 
så vil vi forholde os til livet fuldstændigt 
anderledes. Vi vil leve i anerkendelse af, 
at vi er dem vi er. Vi vil kigge hinanden  i 
øjnene, jeg er mig, du er dig, og være fuld-
stændigt accepterede. Vi lever, og vi lever 
sammen med 7 milliarder mennesker, 
som dukkede op på planeten i denne tid. 
Der er nok energi og føde til alle, hvis vi 
griber det helt anderledes an. Vi har brug 
for at genopfinde alting. Vi er alle kreative 
troldmænd og troldkvinder, og i særlig 
grad de unge mennesker.  Tak til Zach for 
dødsens livgivende inspiration.

Transformation kan ske, lige før vi dør. 
”Når vi døde vågner” – og opdager, at vi 
er meget mere end det fysiske, vi er lys og 
kærlighed, og vi bærer optimisme og håb, 
vi er den nye verden, vi er dem vi har ven-
tet på.

Jeg er simpelthen så stolt og ydmyg over 
at leve i denne fantastiske opvågningstid – 
midt i bevidstheds-kvantespringet.

Hold af, hold ud, hold sammen  

Helse
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Advokatrådgivning i 
Spanien og Danmark

Advokatkontorerne Ana María 
Navarrete og Ret&Råd Glostrup 
Ballerup Greve tilbyder juridisk 
assistance ved områderne:

Ret&Råd Glostrup
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup - DK
Tlf. + 45 4343 4361
glostrup@ret-raad.dk
www.ret-raad.dk/glostrup

• Køb og salg af boliger

• Ægteskab og samliv

• Arv og testamente 

• Dødsboer

• Leje og udleje af boliger

• Skatteopgørelser

• Civile retssager

• Selskabsret

Calle Alfonso XIII
Edif Terminal I, 2 nº5 
29640 Fuengirola 
Málaga Spanien
Tlf.  + 34 952 585 721
info@navarrete.dk
www.advokatspanien.dk

Carme Pérez Cot
Abogada

Spansk advokat

Michel Pedersen
Partner

· GARDINER · PERSIENNER · TÆPPER · MØBELPOLSTRING · 
· SOLAFSKÆRMNING · MARKISER MM. ·

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag: 10 - 18 / Lørdag: 10 - 14 (kun ved aftale) / Sondag: lukket

NY BUTIK I MARBELLA
Urb. Marbella Real Local 3

Av. Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n | +34 951 487 735 

Ctra. de Mijas | Edif. Cortijo del Agua | 29650 Mijas

+34 952 46 12 21 | WWW.CORTIDEA.COM

Med mere end 300m2 bebygget, 270m2 bolig og en grund på 1.300m2. Boligen er fordelt på 3 etager: stueetage, første sal og kælder. Stueetagen: 
stue, separat køkken, 1 soveværelse, 1 komplet badeværelse og et spisekammer. Første sal: soveværelse med walk in closset og eget badeværelse, 
en privat terrasse med en fremragende udsigt, et andet soveværelse, et andet badeværelse og et åbent område, der bruges som kontor. Kælder: 
er der et chillout-område, et fi tnesscenter, en bar og et lege område med ping pong og dart, plus et komplet badeværelse. Udendørs: Veranda, 
overdækket terrasse med fantastisk udsigt, Grill med bar og opholdsområde, pool med jacuzzi, udendørs parkering med plads til 3 biler og et 
lagerrum på 18 m2. Stor have med træer og selvfølgelig en fantastisk udsigt. Tæt på Fuengirola centrum og stranden (5 minutter), 3 minutter 

fra “El Corte Inglés” eller Miramar indkøbscenter og 5 minutter væk fra fritidsaktiviteter, barer og restauranter.

Pris: 625.000 Euros

STORSLÅET VILLA I “LA SIERREZUELA” VED MIJAS

Sol Property · Tlf. 699 349 542 · info@sol-property.com
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af el og vand. Huset er på 71 kvm,
med stue med brændeovn, 3 sovevær,
køkken med vaskemaskine, badevær
med brus og gulvvarme samt
overdækket lukket terrasse. Huset er
beliggende på stor grund i rolige om-
givelser nær Tisvilde/Rågeleje.

Henvendelse Gorm Hjort
Tel. +45 21 64 80 65.

-----------------------------------------------------------------

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39 

Mobil. 607 83 12 11

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde

Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612

eP
T l

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

Godt og reelt 
malerarbejde udføres.
Ring for tilbud! Tlf. 95 266 85 13 

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

 Oprydning
Frisk fyr henter gerne ting, som De 
ikke har brug for og ikke nænner at 
smide ud, også store ting

Jørn. Tlf. 600 760 123
eller 952 471 612

--------------------------------------------------------

Ferieboliger til leje
Lejligheder - rækkehuse - luksusboli-
ger villaer med swimmingpool - land-
huse - fincaer.
Kontakt os venligst på 607 377 499
info@rinconrent.com · rinconrent.dk
--------------------------------------------------------

Tag & Byg
Byggeri, stort eller mindre, første 
sale på huse, overbygninger osv. 
Kontakt os for tilbud.
Også: Udvendig isolering af huse, 
glat- pudsning af mursten og råpud-
set huse. Udendørs belægning og 
anlægsarbejder.

Telefon: + 34 607 500 115 
e-mail: tagbyg@gmail.com

--------------------------------------------------------

Aircon., varmepumper og
pool-heating

Sælges og installeres.
V/ Jesper Hansen. El-installatør og 

maskinmester. 
Tlf +34 600 409 484

E-mail: jespex@gmail.com
--------------------------------------------------------

Biler købes
Biler på spanske nummerplader 
købes. OK, hvis den står i Danmark.

Tlf.: 609 13 10 62
-------------------------------------------------------- 

Rengøring og klargøring  
af ferieboliger

Opsyn men ejendomme 
m.m

Belinda Christensen
Telefon: (34) 670 908 811

belindachristensen@ymail.com

Skal du selge din eiendom?
Vi har kunder somsøker eiendom på 
hele kysten fra Nerja til Sotogrande.
Ring til Holger +34 600 254 883 Du 
kan også komme innom.
Vårt kontor ligger like i nærheten av 
den store markedsplassen i Fuengirola.
  holger@hellospainproperties.com 

--------------------------------------------------------

Markiser og persienner
Markiser, glas gardinreparationer, 
rullehjul reparationer og nye installa-
tioner, overgang  fra manuel til moto-
riseret, afskærmning mod mug.

Ring til Julian på 655825931
--------------------------------------------------------

Fuengirola Centrum
Smuk lejlighed med 1 sovevær. til 1 
eller 2 personer. Flot møbleret, alt 
er nyt. Bygningen ligger centralt og 
i rolige omgivelser. Udlejes til ans-
varbevidste lejere, kun langtidsleje, 
min. 6 mdr. 550€ pr. md.

Tlf. 670 789 798 / 608 337 300 
(engelsk)

--------------------------------------------------------

Grunde til salg
Mijas Pueblo og omegn

 
Vi tilbyder flere typer grunde:
* byggemodne til enfamiliehuse
* byggemodne til rækkehuse
* med tilladelse til byggemodning
* programerede til byggemodning
* landbrug/fincajord (regadío)
 
Alle grunde har fantastisk udsigt, 
gode tilkørselsforhold og ligger mel-
lem 20-30 min kørsel fra Málaga 
lufthavn.
 
Henvendelse for nærmere oplysninger: 

info@sol-property.com eller på 
telefon 699 349 542

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

40 års erfaring i forsikring og rådgivning
ved salg og køb af ejendom og skifte

Tlf. 952 47 37 55 - andersenruiz@gmail.com
Av. Jesús Sántos Rein | Fuengirola | Málaga

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Åbning, ændring og
salg af kombinations-
låse og sikkerheds-
døre.

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

Edif. Diana III, 
Recinto Ferial
Tel. 952 580 512
Mob. 628 738 290
(bedst kl. 14-18)

LÅSESMED

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

Tlf. 952 66 03 87
Mob. 607 59 59 60

helle@danscaninsurance.com
Man-fre. 9.30-16.00 eller efter aftale

Av. Nuestro Padre Jesus Cautivo
C.C Sierra Mijas , Local 31

Los Boliches, Fuengirola
(v/Favoritten og Holger Danske)

DAN
ForSIKRING
CAN

K.B.M. CONSTRUCTION
almen håndværk service og ombygning

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

kontakt kim mortensen 617 07 04 50
kbmconstruction@hotmail.com

dansk  engelsk  spansk

• NUMMERPLADEÆNDRING TIL SPANSK
• IMPORT & EXPORT PAPIRER
• BILSYN - ITV & HOMOLOGERING
• ALT PAPIRARBEJDE FOR BIL REGISTRERING

H O L M BIL REGISTRERINGS SERVICE
Tel: 671 204 824 • Fax: 952 821 302

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39 

Mobil. 607 83 12 11

VIL DU TJENE LIDT EKSTRA TIL DAGEN OG VEJEN?
Vi søger boliger til salg/udlejning i alle prisklasser og søger dig  

der har et godt netværk på Costa Del Sol. Kan du hjælpe os 
med kontakten til sælgere/udlejere, så klarer vi resten. 

Kontakt Lotte Kristiansen på lotte@bolig-udland.dk  
eller på telefon 678 01 94 37 · bolig-udland.dk

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG PÅ COSTA DEL SOL?
Vi søger boliger til salg i alle prisklasser. 

Lejligheder, Rækkehuse, Villaer og Landhuse. 
Kontakt Lotte Kristiansen på lotte@bolig-udland.dk  

eller på telefon 678 01 94 37 · bolig-udland.dk
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En verden udenfor…

Utålmodigheden er til at få øje på i en 
afsprittet verden, hvor Corona er over-
skriften. Der slækkes lidt på reglerne, 

principper brydes, og mange har svært ved 
at vente længere. På hverdagen, vennerne, 
jobbet, livet. 

Hvad lyder regningen på, hvem skal nu 
betale, og hvornår kommer den? Folk, der 
har mistet deres kære. Eller job. Økonomi 
i ruiner. Ensomme gamle. Børn, der savner 
deres venner og er præget af at ha’ været 
isoleret fra alt det, de kendte før. 

Man føler sig heldig, når man bor i Dan-
mark, hvor nogen sørger for, at vi alle sam-
men klarer os nogenlunde igennem denne 
underlige tid. Men hvad sker der bagefter? 
Og i andre lande? Spanien? Kommer vi no-
gensinde til at leve helt normalt igen, er 
mundbindet og afspritningen kommet for 
at blive, og hører spanske kindkys mon en 
gammel verden til?

Hvilke forretninger klarede sig igennem 
krisen, hvem måtte kaste håndklædet i rin-
gen, og hvor mange skilsmisser og depres-
sioner dukker op i kølvandet på Corona.

Nu åbner verden stille og roligt for os 
igen, og ingen af os vil nogensinde glemme 
de seneste måneder. Tænk, at man kan blive 
SÅ glad for at gå en tur, se et par venner, 
smutte forbi en af byens caféer. Og tænk, at 
man kan vænne sig til ikke at kramme alle 
dem, man holder af og dem, man møder. 
Masser af mennesker lider af hudsult og er 

ikke blevet rørt ved i umindelige tider. Det 
kan ikke være godt for noget eller for nogen. 

Men måske er der andet, der var godt for 
os, og som fremover vil præge vores hver-
dag. Man kan ikke se bort fra alvorlig syg-
dom og dødsfald, for ethvert dødsfald er 
en tragedie … men på plussiden har det 
været klædeligt at se, hvordan den høje puls 
og hverdagsstress har forladt en del famil-
ier. Ikke dem, der skulle passe jobs, børn, 
hjemmeskoling osv. Men alle os andre, der 
taknemmeligt tog imod en ufrivillig pause 
– for vi var alligevel sat ud af spil, uden for 
indflydelse og kunne lige så godt læne os til-
bage og vente. Vente på udmeldinger, svar, 
håb om genåbning og en normal hverdag. 
Ingen af os havde forestillet os, at livet ville 
blive sat så meget på pause i så lang tid. En 
del af os ærgrer os over, vi ikke fik lavet nok, 
nu vi endelig havde tiden til det. Men så 
lang en pause fra alt det, vi elsker og kender, 
får også de fleste til at længes efter alt det, 
vi måske glemte at sætte pris på. Arbejdet. 

Hverdagen. Det helt almindelige. Normale 
bekymringer om fremtiden, økonomien, 
helbredet, kærligheden og alt det andet, der 
gør et liv almindeligt. 

For nu er haven trimmet, skuret ordnet, 
loftet malet og syltekrukkerne fyldt op. Flere 
gange. Nu har vi snakket i telefon dagligt 
med familie og venner om ét eneste helt 
uundgåeligt emne: Corona. Hvilken re-
gering, der gjorde hvad og hvornår, hvem 
der er vinderne eller taberne, og om vi 
muligvis skal den samme tur igennem igen 
til efteråret.

Taberne er utvivsomt dér, hvor familier 
har mistet mere end ’bare’ et arbejde. Vin-
derne? Forhåbentlig resten af os, hvis vi lover 
aldrig at glemme denne tid og garanterer hi-
nanden, at vi sammen vil hjælpe os igennem 
denne krise … og at de bredeste skuldre 
naturligvis må bære det tungeste læs.

… så lang en pause fra alt det, 
vi elsker og kender, får også de 
fleste til at længes efter alt det, 
vi måske glemte at sætte pris 
på. Arbejdet. Hverdagen. Det 

helt almindelige
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Lonnie Kjer er Solkystens klummeskribent
Hver måned skriver hun om stort og småt
Har du idéer eller forslag til emner, er  
du velkommen til at skrive til lonnie@
solkysten.eu

Lonnie Kjer
Sangskriver, musiker og journalist
Mor til to
Bor (endnu) i Danmark, men misser sjæl-
dent en måned uden en tur til det spanske.
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