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Se & gJøRe
forvandlingen er total. på et tiår har alicante gått fra 
å være en ganske sjuskete havneby til å bli et attrak-
tivt feriested som syder av liv, både dag og natt. her 
finnes det museer i verdensklasse, fantastiske stren-
der – og Spanias høyeste badetemperatur.

AlicAnte er VAlenciA-
regionens nest største by. 
Men til forskjell fra naboene 
langs kysten er Valencia 
en ordentlig by, et levende 
sted med innbyggere som 
lever for mye mer enn bare 
turisme. Det betyr imidlertid 
ikke at turister neglisjeres, 
tvert imot. Etter å ha tilbrakt 
mange år i skyggen av 
det nærliggende ferieste-
det Benidorm har Alicante 
i senere tid blomstret opp. 
Ettertrykkelig. I dag skryter 
de ikke bare av brede bule-
varder, rene strender og et 
splitter nytt havneområde, 
de har også et inspirerende 
Barer & Natteliv takket 
være mange nye barer og 
restauranter. Dessuten kan 
Alicante, uten å skamme 
seg, kalle seg Costa Blan-
cas kulturelle sentrum. 

Den marmorbelagte 
strandpromenaden, Expla-
nada de España, er en av 
Spanias vakreste, kantet 
med tropiske palmer og 
stilige Kafeer. Når ave-
nyen nærmer seg Plaza 
Puerta del Mar, kanter den 
også ”el barrio”, Alican-
tes stemningsfulle gamle 
kvartaler. Her samles både 
lokalbefolkning og turister 
om kveldene og forvandler  
området til et mylder av 
ivrige samtaler, glade tilrop 
og felles skåler. 

Alicante ligger vakkert til i 
en bukt med fjell og klipper 
som bakgrunnskulisse. På 
en av toppene stråler lan-
demerket Castillo de Santa 
Bárbara, et eventyrlig slott 
som opprinnelig ble bygget 
av maurerne, og som 
senere ble revet og bygget 
opp igjen flere ganger. 

Til sist, men ikke minst, 
må det påpekes at klimaet 
i Alicante er en fryd. Mid-
delhavskysten får normalt 
mer regn enn Madrid, men 
rundt Alicante finner man 
Spanias varmeste vann 
(opp mot 27°C i august). 
Lyset er alltid nærværende 
med seks soltimer per  
dag om vinteren og det 
dobbelte om sommeren. 

gotikk til renessanse. Hit 
kommer man med bil eller 
heis (fra stranden). Det  
er også hyggelig å spasere 
oppover Benacantil-fjellet. 
Den gamle bydelen ble 
grunnlagt langs veien  
opp til slottet, og langs  
promenaden ligger romerske  
ruiner, middelaldermurer 
og moderne gater. Capa-
kolleksjonen, med mer enn 
700 spanske samtidsskulp-
turer, er delt mellom slotts-
museet og den hyggelige 
hagen. 
Pris: Gratis. Heis fra  
stranden koster cirka 4 
euro tur–retur.
Adresse: Avda. Jovellanos
Tlf. +34 965 26 31 31

lucentuM
Lucentum var Alican-
tes sentrum på 400-tallet 
da romerne styrte områ-
det. Selv om Albufaretas 
høyhus i dag omringer 
ruinene, får gjestene et 
klart bilde av den gamle 
romerske byens opprinne-
lige utseende. 
Pris: 4,80 euro
Adresse: Albufereta, C/ Zeus
Tlf. +34 965 26 24 34

caStIllo De Santa 
BáRBaRa
Eventyrlig slott med uslå-
elig utsikt over Alicante og 
Middelhavet. Castillo de 
Santa Bárbara ble opprin-
nelig bygget av maurerne, 
men er senere blitt ødelagt 
og bygget opp igjen mange 
ganger. I dag er murene, 
kjellerhullene og resten av 
slottsområdet et lappeteppe 
av arkitektoniske stiler; fra 

MaRQ (Det aRKeo-
logISKe MuSeet)
Det arkeologiske museet, 
som ligger i kommunehuset, 
ble i 2004 utropt til ”Euro-
pean Museum of the Year”, 
takket være sin impone-
rende samling keramikk og 
iberisk kunst. Her er det en 
stor samling funn fra bron-
sealderen og antikken.
Pris: 3 euro
Adresse: Plaza Doctor 
Gómez Ulla 
Tlf. +34 96 514 90 06
www.marqalicante.com

taBaRca-øya
Piratene hadde et fristed 
på Tabarca-øya. Det kan 
du også unne deg – om 
så bare for en dag. Det 
går båt fra marinaen flere 
ganger per dag, og turen 
tar en time. Biler er bann-
lyste. Pass på å spise en 
tradisjonell fiskegryte nede 
i havnen. 
Pris: 16 euro for båtturen
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MuSeu De fogue-
ReS (fyRveRKeRIMu-
Seet)
Det nyåpnede fyrverkeri-
museet viser funn som er 
blitt reddet fra de årlige 
ildfestene (Fiesta de Sant 
Joan). Bra audiovisuell  
presentasjon. 
Adresse: Rambla de 
Méndez Núñez 29 
Tlf. +34 965 14 68 28

fJelltoget
”Sitronekspressen” går hver 
time fra 06.00 til 20.00 fra 
Alicantes jernbanestasjon 
til Denia. Gjennom fjelltun-

neler, over broer og med 
fantastisk utsikt langs veien. 
Turen tar drøyt to timer. Fra 
Denia går toget tilbake fra 
06.25 fram til 19.25. 
Pris: 12 euro

Adresse: C/ Mayor, 8
Tlf. + 34 965 213 541

ISla MaRIna
Delikate retter i trendy 
atmosfære. Beliggenhe-
ten ved havet gjør dessu-
ten Isla Marina til et av de 
triveligste stedene for en 
drink i det fri; nyt havluften 
og utsikten over byen. 
Adresse: Avda vil ajoyosa s/n
Tlf. +34 96 526 57 28
www.islamarina.com

JuMIllano
I mer enn 60 år har Jumil-
lano servert sine robuste 
gryter og gourmettapas. 
Bra vinkjeller og gode 

Mat & DRIKKe 
ReStauRanteR
Den spanske nasjonalretten er paella, safranris 
blandet med skalldyr og kylling. alicantes tradi-
sjonelle matretter inneholder nesten alltid ris, og 
her finnes spesielle risrestauranter – arrocerías. 
området Rambla ligger i sentrum og kantes av 
Kafeer og isboder. her serveres den uvanlige 
lokale drikken horchata, laget av mandler.  
Desserten turrón, som tilberedes av mandler  
og honning, er en stor eksportsuksess.

kunnskaper om ulike vin-
sorter, særlig fra Jumilla. 
Prøv de saltede rettene, 
skinken som lages lokalt og 
de hermetiserte olivenene. 
Adresse: Calle de César 
Elguezábal 62–64
Tlf. +34 965 212 964 
www.kike.c.telefonica.net/
alicante/jumillano.htm

BaR guIlleRMo
Tradisjonell tapasbar i  
nærheten av tyrefektnings-
arenaen. Veldig populær 
takket være stedets ”mon-
taditos”, små smørbrød. 
Adresse: C/ Pintor  
Velázquez, 21 
Tlf. +34 96 520 01 84

nou Manolín
Her serveres ikke bare 
Spanias beste tapas, Nou 
Manolín har også en sjel-
den bra og variert à la 
carte-meny. Ligger i en av 
gågatene i sentrum. 
Adresse: C/ vil egas, 3
Tlf. +34 96 520 03 68
www.noumanolin.com

la eReta
Besøket i Santa Barbara-
slottet kommer til å gjøre 
deg sulten (særlig hvis du 
har gått opp til toppen). Et 
av de beste spisestedene i 
nærheten ligger i parken La 
Ereta ved siden av Bena-
cantil-fjellet. Her spiser du 

en gjennomtenkt og velkom-
ponert meny med utsikt over 
kysten, slottet og bykjernen. 
Adresse: Parque de la 
Ereta, Monte Benacantil
Tlf. +34 96 514 32 50
www.laereta.com

el Buen coMeR 
Veldig populær hos lokal-
befolkningen og meget 
billig er denne lille res-
tauranten like bak byens 
rådhus. Serverer både 
tapas og typiske spanske 
kjøttretter. Test de herlige 
blekksprutringene eller 
bestill småplukkretter med 
spanske oster og charku-
terier. 

 SItRoneKSpReS-
Sen gåR hveR tIMe 
fRa 06.00 tIl 20.00 
fRa alIcanteS 
JeRnBaneStaSJon 
tIl DenIa. gJen-
noM fJelltunne-
leR, oveR BRoeR 
og MeD fantaStISK 
utSIKt langS veIen. 
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langs explanada finnes det en hel masse Kafeer, 
barer og tavernaer som tilbyr sitteplasser med fin 
utsikt. I sentrum finner du et stort tilbud på Kafeer 
som satser på god kaffe, små bakverk eller gode 
cocktails. 

KafeeR

café eSpañol De 
laS aRteS
Den vakre innredningen og 
vakker musikk gjør dette 
stedet til det perfekte atop-
pestedet for en styrkende 
kaffekopp eller en ditto 
cocktail. Kafeen – som 
ligger rett ved teateret – har 
jevnlige kunstutstilninger. 
Adresse: Avda de la Con-
stitución, 9
 

BaReR & nattelIv
Barer & nattelivet, med puber, ølhaller og 
klubber, er i hovedsak samlet i det området 
som kalles ”la zona” (avenida de cajal, paseo 
del Doctor gadea og kvartalet rundt).

 4 gatoS Jazz BaR
Genuin pub med livemu-
sikk alle dager i uken. Hett 
tips til jazzelskere. 
Adresse: C/García Morato, 4

la naya
Byens beste bar for Coc-
tails med is som Mojitos og 

clan caBaRet
Klassisk bar i alicantenat-
ten. Clan Cabaret er dess-
uten blitt en kulturell refe-
ranse takket være sine live-
forestillinger og kunst- og 
tegneserieutstillinger. 
Adresse: C/Capitán 
Segarra, 16

Margueritas. Avkjøler godt i 
den varme Alicantesolen. 
Adresse: Calle Labradores 3
Tlf: +34 96 558 44 77

celeStIal copaS 
Dette stedet er himmelriket 
for den som har en forkjær-
lighet for kitsch. Klassiske 
lysestaker, røde fløyelsgar-
diner og mye gull overalt er 
noen av ingrediensene. Har 
dessuten en veldig fin ter-
rasse. 
Adresse: Calle San Pascual 1

 
la SIDReRIa eScon-
DIDa
Har du ikke testet en cid-
reria før kan Alicante være 
første stedet. På La Sidre-
ria Escondida drikker man 
cider på spansk vis (med 
instruksjon fra serverings-
personalet). Synes man at 
det virker vanskelig finns 
det også vin og øl. Uansett 
et trivelig sted.
Adresse: Plaza San Cristó-
bal 8
 
ovuca cluB
Techno og høyt volum 
samler Alicantes yngre 
generasjon. 
Åpent fra 23.30 til 04.30.
Adresse: Calle San José

 Den vaKRe 
InnReDnIngen  
og vaKKeR 
MuSIKK gJøR 
Dette SteDet tIl 
Det peRfeKte 
atoppeSteDet 
foR en StyR-
KenDe KaffeKopp 

SaRgantana café
Livlig sted i Albufereta-
området der man tar en øl 
og lytter til spansk og inter-
nasjonal pop- og rocke-
musikk. Eller man tar en 
drink i hagen. 
Adresse: Calle Ecuador 13
www.sargantanaclub.com
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langs explanada finnes det en hel masse Kafeer, 
barer og tavernaer som tilbyr sitteplasser med fin 
utsikt. I sentrum finner du et stort tilbud på Kafeer 
som satser på god kaffe, små bakverk eller gode 
cocktails. 

KafeeR

café eSpañol De 
laS aRteS
Den vakre innredningen og 
vakker musikk gjør dette 
stedet til det perfekte atop-
pestedet for en styrkende 
kaffekopp eller en ditto 
cocktail. Kafeen – som 
ligger rett ved teateret – har 
jevnlige kunstutstilninger. 
Adresse: Avda de la Con-
stitución, 9
 

BaReR & nattelIv
Barer & nattelivet, med puber, ølhaller og 
klubber, er i hovedsak samlet i det området 
som kalles ”la zona” (avenida de cajal, paseo 
del Doctor gadea og kvartalet rundt).

 4 gatoS Jazz BaR
Genuin pub med livemu-
sikk alle dager i uken. Hett 
tips til jazzelskere. 
Adresse: C/García Morato, 4

la naya
Byens beste bar for Coc-
tails med is som Mojitos og 

clan caBaRet
Klassisk bar i alicantenat-
ten. Clan Cabaret er dess-
uten blitt en kulturell refe-
ranse takket være sine live-
forestillinger og kunst- og 
tegneserieutstillinger. 
Adresse: C/Capitán 
Segarra, 16

Margueritas. Avkjøler godt i 
den varme Alicantesolen. 
Adresse: Calle Labradores 3
Tlf: +34 96 558 44 77

celeStIal copaS 
Dette stedet er himmelriket 
for den som har en forkjær-
lighet for kitsch. Klassiske 
lysestaker, røde fløyelsgar-
diner og mye gull overalt er 
noen av ingrediensene. Har 
dessuten en veldig fin ter-
rasse. 
Adresse: Calle San Pascual 1

 
la SIDReRIa eScon-
DIDa
Har du ikke testet en cid-
reria før kan Alicante være 
første stedet. På La Sidre-
ria Escondida drikker man 
cider på spansk vis (med 
instruksjon fra serverings-
personalet). Synes man at 
det virker vanskelig finns 
det også vin og øl. Uansett 
et trivelig sted.
Adresse: Plaza San Cristó-
bal 8
 
ovuca cluB
Techno og høyt volum 
samler Alicantes yngre 
generasjon. 
Åpent fra 23.30 til 04.30.
Adresse: Calle San José

 Den vaKRe 
InnReDnIngen  
og vaKKeR 
MuSIKK gJøR 
Dette SteDet tIl 
Det peRfeKte 
atoppeSteDet 
foR en StyR-
KenDe KaffeKopp 

SaRgantana café
Livlig sted i Albufereta-
området der man tar en øl 
og lytter til spansk og inter-
nasjonal pop- og rocke-
musikk. Eller man tar en 
drink i hagen. 
Adresse: Calle Ecuador 13
www.sargantanaclub.com
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ShoppIng
el Barrio vrimler av små, eksklusive butikker 
med keramikk fra agost, vesker fra gata de 
gorgos, tepper fra crevillente og det siste innen 
design og sko fra elda. Skobutikker finnes det 
nok av, alt fra kjente merker som camper til 
eksklusive, designede modeller. 

– ligger på Ave. Maison 
Nave 53. Pass på å kjøpe 
turrones, nøttenougat. 
Beste pris i byen. Her 
finnes også Fondillon Gran 
Reserva fra 1964, en unik 
vin fra Alicante-regionen.

like øst for havnen 
ligger varehuset Panoramis. 
Her finnes flere av Spanias  
mest kjente kjeder, for 
eksempel Zara. 

Spanias største vare-
huskjede – El Corte Inglés 

Tradisjonelt er onsdag 
markedsdag i Alicante. 
I vinterhalvåret holdes 
den på Paseo del Doctor 
Gadea. Sommerstid flytter  
den til Explanada. Her 
finnes det meste – fra klær 
og keramikk til smykker  
og håndlagede kurver. 
Mange selgere fra Afrika 
selger spennende tre- og 
lærvarer importert først  
og fremst fra Vest-Afrika. 

BoalteRnatIveR

hotel caSa la 
tRancaDa
Herlig lite enstjerners 
hotell med bare fem rom, 
ved strandkanten på øya 
Tabarca. Bygningen er et 
fiskerhus fra 1700-tallet 
som er endret og innredet 
på minimalistisk vis. Per-
fekt sted å bo for den som 
vil koble av i rolig miljø. 
Pris for et dobbeltrom:  
cirka 100 euro
Adresse: C/ Motxo, 12,  
Isla de Tabarca
Tlf. +34 630 503 500
www.latrancada.com

penSIon leS 
MongeS
På veggene i det familie-
eide Pension les Monges 
henger vevde gobeliner, 
og hvert rom (det finnes 
bare åtte) har sin egen stil. 
Et rom har jacuzzi mens 
andre har enklere bad. 
Pris for et dobbeltrom:  
fra 39 euro
Adresse: 2, Calle des 
Monges
Tlf. +34 965 215 046

leS MongeS palace
Sjarmerende hotell i en 
nylig restaurert bygning 
bakom rådhuset (i Alicantes 
historiske sentrum). Hvert 
rom har et unikt interiør. 
Den som bestiller suiten, 
kan nyte japansk innred-
ning, jacuzzi og badstu. 
Adresse: C/San Agustín, 4
Tlf. +34 965 21 50 46
www.lesmonges.net

hoSpeS aMeRIgo
Det eneste femstjerners 
hotellet i sentrum eies av 
kjeden Hospes og ligger i 
det gamle dominikanske 
munkeklosteret i hjertet 
av det historiske Alicante. 
Førsteklasses mat og ser-
vice. 
Priser: 
Høysesong: 300-400 euro
Lavsesong: fra 200 euro.
Adresse: 7, Calle Rafael 
Altamira
Tlf. +34 965 146 570
www.hospes.es

 hveRt RoM 
haR et unIKt 
InteRIøR. Den 
SoM BeStIlleR 
SuIten, Kan nyte 
JapanSK InnReD-
nIng, JacuzzI og 
BaDStu.
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flyplaSS
Alicantes flyplass ligger 11 
kilometer sør for byen. Den 
billigste måten å komme 
seg inn til sentrum på er 
med buss C-6. Bussen går 
hvert 45. minutt, og turen 
tar 40 minutter. Med taxi 
koster det 15–20 euro. 
Reisetid: 15 minutter. 
www.alicante-spain.com/
alicante_airport.html

loKaltRafIKK 
Trikken i Alicante går fra 
sentrum hver halvtime til 
marinaen via jernbanes-
tasjonen. Siden videre mot 
El Campello, langs Cabo 
de la Huertas med endes-
tasjon San Juan-stranden. 
Perfekt for deg som vil bo 
i sentrum og ha mulighet 
til å komme til stranden 
på kort tid. Det går busser 
til alle stedene i regionen 
flere ganger per dag. For 
detaljer om lokaltrafikk, se:  
www.alicante-spain.com/
alicante_transport.htm

taxI 
Lett å få tak i hvis du vil 
stoppe en på gaten. Tak-
sameter brukes, og sjå-
føren forventer seg driks. 
Regn med 15 euro per 
kvarter. For bestilling: 

TELE-TAxI 
Tel. +34-965 101 611

RADIo TAxI 
Tel. +34-965 252 511. 

poSt
Postkontorer finnes ved 
jernbanestasjonen, ved 
busstasjonen og i varehu-
set El Corte Ingles. De er 
åpne mandag til fredag 
08.00–20.00 og på lørda-
ger 09.30–14.00.

apoteK
Samtlige apotek har en 
liste med aktuelt vaktapo-
tek. Dette publiseres også i 
alle dagsaviser i regionen. 

tannlege
Det finnes flere alternati-
ver, her er en som snakker 
både engelske og spansk. 
Tlf. +34 965 213 845

telefon
Landsnummer: + 34
Retningsnummer innen  
Alicante: 965. 
Du må slå retningsnum-
meret også når du befinner 
deg i Alicante. 

gReIt å vIte

KaRt

faKta

antall  
InnByggeRe
380 000 i indre by.  
Med forstedene  
650 000. 

valuta 
1 euro = 100 cent

åpnIngStIDeR
Mindre privateide butik-
ker har åpent 10.00–
14.00, 17.00–20.00. 
Varehus og større butik-
kjeder 10.00–22.00. 

InteRnett
www.alicante-spain.com
www.alicanteturismo.com
www.upv.es/cv/alibegin.
html

avISeR 
Información,  
La Verdad, Metro, 
Costa Blanca News

nøDnuMMeR
112

eleKtRISItet 
220 volt

tuRIStByRå 
ToURIST INFo  
ALICANTE
Adresse: Rambla de 
Méndez Núñez 23
Tel. +34 965 200 000
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