
                          Møt sommeren på Costa Blanca 

                                               Elleve solfylt dager 

                                               22.05 – 01.06 2023 

 

Tre hundre soldager og med en årlig gjennomsnittstemperatur på 18 varmegrader har lokket 

solhungrige nord-europeere hit. Landskapet er variert. Lange badestrender blir avbrutt av klipper 

og knauser. Få kilometer fra kysten reiser fjellene seg grå og mektige. Overalt er det små byer, 

herregårder og borger.  

Villajoyosa 

45 minutts kjøring mot nord fra flyplassen i Alicante ligger 

denne byen hvor vi skal bo. Navnet på denne lille 

fiskerlandsbyen betyr «Den glade landsby». Det betyr at 

menneskene er glade her. En blir glad når man vandrer i byens 

smale og krokete gatene, og aller helst langs havnefronten.      

I La Vila Joiosa, slik kan det også skrives, maler innbyggerne 

husene i pastellfarger. Menneskene bestemmer selv hvilke 

farge de skal bruke. Myndighetene har bare ett krav: De må 

ikke velge samme farge som naboen. Hele fronten mot 

havnepromenaden blir dermed meget fargerik. 

Sjokoladebyen 

Det var Christofer Columbus som kom med sjokoladen til Spania i 1502. I 1870 ble det startet 

produksjon av sjokolade slik vi kjenner den i dag. I mellomkrigstiden var det hele 29 

sjokoladefabrikker i denne lille fiskerlandsbyen. Når vi kommer dit, skal vi speide etter 

Chocolates Perez.  

Utflukter 

Turstier 

Mange av oss liker å bevege oss. Fra hotellet går det mange stier på kryss og tvers. Favoritten er 

kyststien nordover mot Benidorm. Det er satt ut benker som en kan hvile og nyte det blå 

Middelhavet. 

Fjellturer 

De aller sprekeste vil nok se mot de høye fjellene. Det er 

gode turstier helt til topps. Her får en panoramautsikt over 

Middelhavet. 

Trikken 

Denne har sin historie helt tilbake til 1893. Da ble vognene 

trukket av hester. Banen ble elektrifisert så tidlig som i 1923. 

13. mars 1999 kom det nye vogner og et velutviklet rutenett. 

Alt ligger til rette for mange spennende turer. 

 



Hotell Vistamar Wellness 

Dette hotellet er grunnen til av vi legger turen vår hit. Det ble totalrenovert i 2021 og drives av 

Pablo Sbertoli og hans familie. Pablo har tidligere jobbet på Solgården og snakker norsk.             

Her er noen gode grunner for dette valget: 

• Det er bare 28 rom her, så der blir det trolig ikke 

mange utenom oss. 

• Hotellet er plassert i et av de beste områdene i byen  

i gåavstand til gamlebyen og strendene. Dette er et 

rolig område med lite trafikk. 

• Hotellet er utstyrt og designet etter prinsippene for 

universell utforming. 

• Her kan kjøpes tjenester som fysioterapi, velvære av 

forskjellige slag, gruppetrening, sykepleietjeneste og 

norsktalende lege. 

• Gode tilrettelagte bad med dusj. 

• Representanter for NFS har vært her og gir hotellet gode anbefalinger.  

Kveldssamlinger 
 Noen kvelder vil vi ha sosiale samlinger. Dette vet vi våre gjester setter stor pris på. Vi ønsker at 

dette skal være hyggekvelder der stemninga er uformell og tonen lett. «Manns er manns 

gaman!» sa de i gammel tid. Det gjelder til alle tider. Programmet må være svært variert.  

Og reisene skal være meget enkle! 
Utreise:        Molde: 09.45 framme i Alicante 19.30  (God tid på Gardermoen) 

Heimreise:    Alicante: 11.20 framme i Molde 17.05 

Pris: 
Kr. 13.990,- medlemspris: Kr. 12.490,- 

Enkeltromstillegg: Kr. 3.965,- for medlemmer Kr. 1.965,-  

 

I denne prisen ligger: Fly tur/retur Molde/Alicante, transfer flyplassen/hotellet, hotell i 

dobbeltrom, frokost, middag og stort ansvarlig reiseteam. 

 

Påmelding: 
Inger Ragnhild Bloch: 482 20 981 eller inger.r.bloch@gmail.com 

Lidvar Nygjerde: 908 70 941 eller lidvar@kunnskapsreise.no 

Frist: 15.02.23 

 

 

NFS, Molde og omegn 

www.kunnskapsreise.no 
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