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Kapitel 1 
 

Alcoy  

En by i bjergene 
De første mennesker bosatte sig i Alcoy for 40.000 år siden i om-

rådet El Salt, hvor de boede i klippehulerne nær La Sarga. 

 Alcoy ligger i en dal 60 meter over havets overflade ved floden 

Serpi i et naturskønt område, hvor bjergene og den originale Mid-

delhavsskov danner kontrast til byens huse. 

  Vandet fra floden trak hjulene på vandmøllerne og indbygger-

ne udviklede et industrisamfund med tekstil, papir og metallurgi. 

 I dag har byen en køn gammel bydel med smalle gader og 

smukke huse, samt et moderne kvarter med travle forretningsga-

der.  

 Historien fortæller, at i 1279 angreb Maurerne Alcoy under 

ledelse af al-Azraq, der desperat forsøgte at generobre byen, som 

de kristne indbyggere forsvarede. Legenden beretter, at da det så 

sortest ud, steg St. George ned fra himlen og deltog i slaget og 

hjalp forsvarerne til sejr. Denne begivenhed fejrer man hvert år på 

St. Georges dag (23. april), hvor man afholder den traditionelle 

Moros y Cristianos fest i tre dage.  

 Under festen går de langsomt gennem byens gader i takt til den 

specielle festmusik i rækker på ti med en leder foran. Hver gruppe 

bærer deres farvestrålende dragter og har store cigarer i munden.  

 På den sidste dag finder det afgørende slag sted, hvor maurerne 

angriber og erobrer ”fortet” på hovedtorvet, men ved hjælp af St. 

George bliver det generobret af de Kristne. 



 

 

 

Museer og udstillingsbygninger 

El Refugio, Pont de Maria Cristina  
El Refugio, Pont de Maria Cristina er et beskyttelsesrum,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Refugio, beskyttelsesrum 

 

hvor folk søgte tilflugt under Den spanske Borgerkrig 1936 til 

1939, fordi de blev bombet adskillige gange, da Alcoys tekstil- og 

våbenindustri producerede våben og materiale til hæren.  



 

 

 Overalt i byen blev der bygget lignende beskyttelsesrum. Selv-

om Alcoy lå fjernt fra selve krigszonen blev den mellem 20. sep-

tember 1938 og 11. februar 1939 angrebet syv gange af italienske 

bombeflyvere med base på Mallorca. På toppen af Rådhuset in-

stallerede man en kraftig luftalarm, som advarede befolkningen. 

Mange mennesker var så skræmte, at de begyndte at leve perma-

nent i beskyttelsesrummene, idet de tog deres møbler, madrasser 

og mad med sig. 

Adresse 

El Refugio,  

Pont de Maria Cristina 

Alcoy 

Indgang: Entré 

Fotografering:Tilladt 

 

Casal de Sant Jordí – Museu de la Festa  

Casal de Sant Jordí – Museu de la Festa ligger i en bygning fra 

det 18ende århundrede og er museum for Moros y Cristianos fest, 

der finder sted fra 21. til 24. april hvert år. Her udstiller man de 

flotte dragter, der bliver brugt. 

Adresse 

Casal de Sant Jordí – Museu de la Festa,  

C/ Sant Miguel s/n  

Alcoy 

Museo Arqueológico, ”Camilo Visedo Moltó” 
Museo Arqueológico, ”Camilo Visedo Moltó” befinder sig i 

”Casa de la Villa” en gamle bygning i renæssancestil fra det 

16ende århundrede. Museet blev grundlagt i 1945 af arkæolog 



 

 

Camilo Visedo og udstiller hans samling, der går tilbage til forhi-

storiens jæger. 

Adresse 

Museo Arqueológico, ”Camilo Visedo Moltó”,  

C/ Sant Miguel 27 

Alcoy 

Åbent: Mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 19. Lørdag, søndag og 

helligdage fra kl. 10,30 til kl. 13,30. 

Indgang: Gratis  

Fotografering: Tilladt.  

 
 

Casa de la Cultura  
Casa de la Cultura, ligger i den gamle Banco de España’s smukke 

bygning fra 1923 – 1927. Den rummer Folkebiblioteket og De 

kommunale Arkiver.  I perioder er her udstillinger. 

Adresse 

Casa de la Cultura,  

Carrer Sant Llorneç s/n,  

Alcoy 

 

 

Llotja de Sant Jordi  
Llotja de Sant Jordi er bygget af arkitekt og ingeniør Santiago 

Calatrava. 



 

 

 Llotja de Sant Jordi 

 

Udstillingshallen er hvid og minder nærmest om den indvendige 

del af brystkassen på en kæmpe øgle eller dinosaur. Den har skif-

tende udstillinger og er meget speciel. 

Adresse 

Llotja de Sant Jordi, 

under Plaça d’Espanya  

Alcoy 

Indgang: Gratis. 

Fotografering: Tilladt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plaça d’Espanya 

 

Kirker 
Alcoy har adskillige kirker, men de har ikke åbent, selvom det 

står i tidsplanen. Flere af dem ser ret spændende ud og kunne væ-

re et besøg værd, hvis der var adgang. 



 

 

Forretninger 
Forretningerne finder man i den indre by på Carrer Sant Llorneç 

og videre ad Carrer País Valenciá. Andre forretningsgader er Els 

Alçamora, Pont de Sant Roc og L’Alameda. De befinder sig i den 

nye bydel. Mellem Pont de Sant Roc og Carrer Colon er placeret 

et stort indkøbscenter, hvor der også er parkeringspladser. 

Markeder 
På C/Gurugu i byens centrum ligger det lukkede marked, hvor 

man kan købe, frugt, grønt, kød, fisk, krydderier, brød, kager, 

blomster osv. Det er ret stort. Der eksisterer ikke længere et åbent 

marked (mercadillo). 
 

Restauranter og barer 
Restauranterne er svære at få øje på, fordi gaderne - i hvert fald i 

den indre by - er meget snævre og stejle, så der ikke er borde på 

fortovet. Det findes kun udenfor byens centrum i de lidt større og 

nyere gader. På Plaça de Dins ligger der en række barer, og det 

samme gør der på C/ El Camí. Restauranter i byens centrum fin-

der man på C/Bisbe Orberá, C/La Casa Blanca, C/ País Valenciá 

og C/Joan Cató. Udenfor byens centrum befinder de sig i Ensan-

che i gaderne Juan Gil Albert, Anselmo Aracil, Avda Puente San 

Jorge, Puente San Jorge, Cid, og i Santa Rosa i C/ Luis Braile og 

Colon. Menu del dia har rimelige priser, men ellers er retterne 

temmelig dyre. 

Parker 

Parç Parterre 
Parç Parterre er designet i det 19ende århundrede. Det er en hyg-

gelig lille park med små græsplæner med træer og palmer, blom-



 

 

strende buske og blomsterbede. Her er legeplads til børnene og 

bænke til de voksne. 

Adresse 

Parç Parterre 

C/ País Valenciá 

Alcoy 

Parç la Glorieta  
Parç la Glorieta ligger ved pladsen Ramon y Cajal og mellem 

gaderne Sant Nicolau og El Camí. Det er en smuk park. Den har 

en lille sø med ænder og midt i søen står et tårn, som er dueslag, 

hvor det vrimler med duer. Der er kønne, kunstfærdige blomster-

bede, stier og trapper, der snor sig mellem det grønne. Et af bede-

ne er formet som en stjerne med et træ i midten. I træernes skyg-

ger er anbragt bænke.  

Adresse 

Parç la Glorieta 

mellem gaderne Sant Nicolau og El Camí 

Alcoy 

Sportscentre 

Polideportivo Municipal Francisco Laporta 
De har indendørs fodbold, fodboldbaner, en hal til basketball, en 

bane til forskellige sportsaktiviteter, en hal til Judo (Tae-Kwon-

Do, Kendo, Aikido), tennisbaner, fire baner til SQUASH, en bane 

til rugby, atletikbaner, en gymnastiksal m.m. og keglebane eller 

petancabane.  

 Det ligger mellem C/Alacant (N 340) og Carretera de la Font 

Roja, i nærheden af ITV og Cementeri Municipal (kirkegården). 

Adresse 



 

 

Polideportivo Municipal Francisco Laporta 

Ctra. Fuente Roja 

Alcoy/Alcoi 

Tlf. 0034 962 554 075 

Polideportivo Municipal De Batoi 
Det er placeret mellem Camí Vell De Batoi og Carretera De 

Banyeres og er noget mindre. Begge er beliggende i områder på 

vej ud af byen.  

Adresse 

Polideportivo Municipal De Batoi 

Montdùber, s/n, Alcoi/Alcoy 

Tlf: 0034 965 523 907  

 

Polideportivo Municipal de Caramanxel 
Caramanxel s/n, Alcoi/Alcoy 

(Alicante/Alacant)  

Tlf. 0034 965 521 304 

Golfklub 

Club De Golf Alcoy  
(uden campo)  

Apdo. nº 261, 

03801 Alcoy (Alicante)  

Tlf. 96 533 91 27 Fax. 96 554 03 13 

Parkering 
Overalt i byen finder man parkeringshuse med parkeringsafgift.   



 

 

Turistkontorer 
Oficina de Turismo  

Carrer Sant Llorneç 2  

Alcoy 

(Det er helt nede ved Plaça d’Espanya. Her får man et kort over 

byen.)  

 

Oficina De Turismo De Muro De Alcoy,  

Plaza Ramón Gonzálvez, 1  

Muro De Alcoy  

Tel: 965.53.20.71 Fax: 965.53.20.71    

E-mail: muroalcoi@touristinfo.net  

Hvordan finder man Alcoy? 
GPS: 38 43 N – 0 30 V 

Fra motorvejen A 7 / E 15, Alicante – Valencia er der frakørsel 

lidt nord for Alicante til Alcoy ad N 340. Det meste af vejen er 

der motorvej, det er kun det sidste stykke, der er smal serpentine-

vej. 
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Kapitel 2 

 
L’Alfàs del Pí og Albir 

Spaniens internationale by 
L’Alfàs del Pí og Albir ligger i samme kommune og regnes i det 

daglige under eet, hvor L’Alfàs del Pí ligger inde i landet og Albir 

ude ved stranden. 

 Navnet Alfàs er oprindelig maurisk og henviser til den frugtba-

re jord. På grund af angreb fra piraterne, flyttede befolkningen op 

på bjergskråningerne, hvor de forskansede sig mod de stadige 

gentagne overgreb. 

 Byen har historisk forbindelse til la Baronia de Polop og blev 

kendt som Alfàs del Polop. Befolkningstilvæksten steg stærkt i 

det 18ende århundrede, og i 1786 plantede den lokale befolkning 

et stort fyrretræ på hovedtorvet midt i byen. Det symboliserede et 

krav om selvstændighed fra Polop. I 1836 erklærede kommunen 

sig uafhængig af la Baronía de Polop og fik sin egen identitet og 

skiftede samtidig navn til Alfàs del Pí. 

 I dag er indbyggerantallet oppe på 20.000, hvoraf de 11.000 er 

fra andre lande. Her lever 90 forskellige nationaliteter, og det gør 

Alfàs til en af Spaniens mest internationale byer. 

 Alfàs har et godt klima med milde vintre og en fugtighed på 

65 %, som er sundt for helbredet. Byen har en god service, en 

varieret gastronomi, her er fredeligt og roligt, og man lever i har-

moni med miljøet.  

 Landbobefolkningen ernærer sig af afgrøder som vin, oliven, 

appelsiner, citroner, mandler, figner og johannesbrød træer. Fyrre-

træerne giver ly for dyrene og bliver brugt som brænde til op-

varmning i hjemmene. En anden indtægtskilde er okkergrupperne 

i Sierra Gelada.  



 

 

 I begyndelsen af det 20ende århundrede ødelagde druelus vin-

avlen. Derfor omlagde gårdene produktionen til citrusfrugter. 

 

 

La Casa de Cultura 

Kultur 

La Casa de Cultura 
La Casa de Cultura er meget benyttet. De har maleriudstillinger, 

et bibliotek, en stor sal, hvor de afholder jazzkoncerter, spiller 

kammermusik, orkester og band, teater osv.  

 Salen bliver også brugt til Yoga, spansk ballet og dans m.m.  

 Øverst oppe har vi TVA redaktion, og her er flere aulas.  

L’Alfàs del Pí er kendt for sine filmfestivals og bliver besøgt af 

de førende skuespillere og regissører.  

Adresse 



 

 

La Casa de Cultura,  

Plaza Juan Carlos I, s/n, 03580 L’Alfas del Pi.  

Tlf. 965 889 423 / 965 889 424  

 

 På Passeig de les Estreles langs havet er nedlagt navneplader 

med navnene på de berømteste skuespillere, som har spillet film i 

byen.  I folkemunde er paseoen - Passeig de les Estreles kendt 

som stjernernes promenade. 

 

Passeig de les Estreles 

 



 

 

 

Forretninger og supermarkeder 
Både i Alfàs del Pí og i Albir findes supermarkederne Lidl, Mer-

cadona, Caprabo og Mendoza etc.  

 

L’Alfàs del Pí 
Forretninger, banker, ejendomshandler m.m. ligger hovedsagelig 

på Avinguda del Pais Valencia, men findes også i C/ Federíco 

Garcia Lorca og La Ferrería. 

Albir  
Indkøbscenter Monver Albir, Centro Comercial er helt nyt. Det er 

ved den store rundkørsel Avda de L’Albir og Boulev. de los Mu-

sicos. 

 Forretningerne finder man på Avda de L’Albir og C. Ruberto 

Chapí og i nogle af sidegaderne.  

 

Marked (mercadillo) 

Alfàs del Pí 
Hver fredag er der mercadillo ved Av. de la Constitució i den øst-

lige udkant af byen. Her kan man købe alt.  

Restauranter - Middelhavets køkken 
Det traditionelle køkken har kødretter, fisk og skaldyr, der serve-

res med ris og friske grønsager. Cocas er en slags pizza og er sød 

eller salt. Pilotas de dacsa (små kødboller med ris), små gryderet-

ter, grønsager osv. Mange af produkterne finder man på mercadil-

lo i L’Alfàs hver fredag. 



 

 

 L’Alfàs del Pí og Albir har et bredt udvalg af forskellige re-

stauranter, som har specialiseret sig i stegt kød, fisk og internatio-

nalt køkken. Her er indiske, skandinaviske, hollandske, italienske 

og belgiske spisesteder mv. 

Anbefalelsesværdige restauranter:  
Bon Profit, (kød og ris) Av. de Europa 196, (N 332).  

El Galeón (Mediterráneo), P. de les Estreles 5, Albir.  

Enrique (fisk og skaldyr), Oscar Esplà 15, Albir 

Mar y Montaña (ris, fisk og skaldyr), Andrómeda 22, Albir.  

Nou Raspalló (ris og fisk), Passeig de les Estreles 1, Albir. 

Ta casa (lokalregionen), La Ferrería, Alfàs  

Restauranter Alfàs del Pí 
Restauranterne ligger på Avinguda del Pais Valencia, Plaza Jaime 

I, Plaza Mayor, Federico Garcia Lorca og La Ferrería. 

Restauranter Albir 
Restauranterne findes på Avda de L’Albir, Carrer Ruberto Chapí 

og langs stranden på Passeig de Estreles. 

Bodegas 
Lidt syd for Alfàs del Pí ved Camí el Romeral ligger Bodega 

Mendoza (Vinkælder). Kør ad la Ferrería til rundkørslen C.C. 

Arabí Plaza og ad Camí el Romeral næsten helt ud til motorvejen. 

 La Bodega del Albir ligger i Albir på Carrer Ruberto Chapí.  

 

Sportscentre  

Sportsstadiet, Avdga dels Esports, L’ Alfàs del Pí 
Alfàs del Pí har et fint sportsanlæg, som om vinteren bliver brugt 

af topidrætsudøvere og andre sportsudøvere på grund af det  



 

 

Sportsstadiet, L’Alfàs del Pí 

specielle gode klima i området. Den fremragende løbebane har 

samme overflade som Det Olympiske Stadion i Barcelona. 

 

Cricket 
Alfás har en af de få cricket installationer, som findes i Spanien 

og den eneste, hvor der bliver spillet internationale turneringer. 
 

Cykelsport 
Cykelsport er en anden sportsgren, der praktiseres i Alfàs del Pí 

området. I vintersæsonen har internationale professionelle cykel-

grupper træningslejr i Alfàs. 

 
Vandsport  
Keder man sig, er der masser af muligheder for vandsport som 

Wind-surfing, parasailing, kajak, banana, donot, wake board, wa-

ter-skiing eller svømmedykning i havet ud for Sierra Gelada. 



 

 

Golfklub  
Club de Golf don Cayo (9 huller)  

Urbanización Sierra de Altea-Golf, 

 s/n – Buzón 341 

Apdo. 939,  

03599 Altea la Vieja (Alicante) 

Tlf. 0034 965 848 046.  Fax. 0034 965 846 519 

 http://www.spain-info.co.uk/golf/Don-Cayo-Altea.htm 

 

 
Stranden ”Playa del L’Albir” 

Stranden 
Kun 2 km fra L’Alfàs del Pí ligger Playa del L’Albir i Albir. 

Stranden i Albir har små hvide sten og mange faciliteter. Her er 

rent vand, solvogne, afskærmning mod solen, affaldsspande, fod-

brusere, pæne toiletter, legeredskaber for børnene og lidt længere 

ude af Passeig de les Estreles er der et kort stykke med sandstrand 

http://www.spain-info.co.uk/golf/Don-Cayo-Altea.htm
http://www.spain-info.co.uk/golf/Don-Cayo-Altea.htm


 

 

og netspil som tennis og endelig et vagttårn til overvågning af de 

badende. Der er mange barer og restauranter langs hele stranden.    
 

Udflugter i omegnen 

Benidorm 
Benidorm er en moderne turistby med Europas bedste strand. Den 

har et væld af restauranter og forretninger. Her er temaparker, 

vandlande, båd- eller busudflugter osv. (Se under Benidorm) 

Altea 
Altea ligger på et højdedrag, hvor byens hvide huse strækker sig 

helt nede fra havet og op til toppen, hvor kirken er placeret med 

sine hvide og gule vægge og blå kuppel. Mange af gaderne er 

smukke trappegader, hvor der overalt er pyntet med blomster og 

kønne gitre. (Se under Altea) 

Polop  
Polop ligger i et frodigt landskab. I Polops gader finder man 

springvandet Els Xorrets med 221 vandstråler. I højdedragene 

ligger en gammel borg, der nu er lavet om til kirkegård. 

La Nucia 
La Nucia er et attraktivt bymæssigt område med en renæssance-

kirke. I et grønt areal i omegnen finder man vandfaldet og kilden 

la Font de Favara. Sagnet fortæller, at hvis en kvinde, der ønsker 

et barn, drikker af kildens vand, bliver hun gravid inden 14 dage. 

Callosa d’En Sarrià 
Callosa d’En Sarrià er et paradis for Nísperos (velsmagende 

frugt), hvor den vandrige flod Algar i nærheden har formet et 



 

 

vandfald, der løber ned i en sø. Det er kendt som Fuentes del Al-

gar og er et kønt naturområde. 

Guadalest 
Guadalest er et fascinerende, bymæssigt område, der befinder sig 

på toppen af en klippe med udsigt over de omliggende bjerge. 

 Her kan man opleve den gamle borg, mange lækre forretninger 

og restauranter og et væld af spændende museer, som man ikke 

ser andre steder. (Se Costa Blanca II under museer) 

Finestrat 
Finestrat er en farverig landsby, der ligger fra 0 til 1406 meter i 

Puig Campanas bjergene. Fra byen ser man ud over et betagende 

landskab af grønne bjergskråninger. 

Desafio Medieval (middelalderduel) 
På Castillos Conde de Alfas er der hver lørdag aften kl. 21,00 et 

middelaldershow, hvor kappestriden går 800 år tilbage i tiden.  

 Før showet nyder man en middag fra Middelalderen sammen 

med los Condes (greverne). Efter middagen ser man en kappestrid 

mellem los Condes til hest og til fods, hvor de kæmper om deres 

ære og for at undgå, ”Foso del Terro” (rædselshullet). Man kan 

reservere på tlf. 96 686 55 92/93. www.desafiomedieval.com. (Se 

Costa Blanca III under informationer) 

Turistkontor 
Oficina De Turismo De L'alfas Del Pi  

C/ Federico Garcia Lorca 11 

L'alfas Del Pi 

Tel: 965.88.89.05. Fax: 965.88.71.12 

E-mail: alfasdelpi@touristinfo.net   

 



 

 

Hvor ligger Alfàs del Pí og Albir?   
GPS: 38° 34’46” N, 0° 06’07” V 

Ca. 8 km nord for Benidorm. Når man kører ad N332 ligger det til 

venstre oppe i bjergene. Lidt længere fremme har man Albir, der 

ligger til højre ned mod havet. 

  



 

 

Kapitel 3 
 
Alicante 

Costa Blancas hovedstad  
5.000 år f. Kr. bevægede jægere fra Centraleuropa sig sydover og 

byggede de første bopladser på bjergsiderne af Benacantil (Cova 

del Fum i Foncalent). 

 Ca. 1000 år f. Kr. grundlagde grækerne og fønikerne små han-

delshavne på den spanske østkyst, hvor de introducerede alfabetet 

og handlede med jern og lerkrukker. 

 I det 6te århundrede før Kristi begyndte Carthago og Rom at 

kæmpe om kontrollen over den Iberiske halvø og handelsruterne. 

 Carthagenesernes general Hamilcar Barca etablerede bostedet 

Akra Leuka, der på græsk betyder “Det hvide bjerg” og er samme 

sted, hvor Alicante ligger i dag. 

 I 201 før Kristi erobrede romerne byen og gav den navnet Lu-

centum. Kejser Augusto gav den status som købstad og senere fik 

den regeringsselvstyre. Herfra lossede Hannibal sine elefanter. 

 I det 5te århundrede e. Kr. kom byen under vestgoternes kon-

trol. I det 8ende århundrede blev de fortrængt af almohaderne, der 

gav byen sit nuværende navn Alicante, der på arabisk betyder 

”lysets by”.  

 De dominerede byen fra 718 til 1247 og byggede Vila Vella 

eller den gamle by (9de århundrede) på Benacantil bjergskrånin-

gen.  

 Da kong Alfonso X fra Castilla erobrede den i 1247, nød den 

godt af en lang række privilegier. Hans svigerfar Jaume I ned-

kæmpede et mytteri af Mudejars (Muslimer, der havde tilladelse 

til at leve under de kristne love) i 1265 og genbefolkede byen.  



 

 

 Efter flere århundredes konflikt mellem kongeriget Castilla og 

kongeriget Aragón indlemmede Jaume II i 1296 Alicante under 

Aragóns krone og kongeriget Valencia. Alicante blev Middelha-

vets førende handelsby, hvorfra de eksporterede ris, vin, oliven-

olie, appelsiner og uld.  

 

Den gamle bydel i Alicante 

 

 I 1609 - 1610 fordrev kong Felipe III tusindvis af maurere, 

som levede og arbejdede i Valenciaområdet. Det bevirkede, at 

egnen gik ned i dyb fattigdom, da den bærende industri var væk. 



 

 

 Under den spanske arvefølgekrig -1701 til 1714 - havde Ali-

cante en lang nedgangsperiode, som de kun overlevede ved at 

dyrke appelsiner og mandler, fiske eller lave sko. Da Carlos III 

blev konge, genbefolkede han piratøen Tabarca, der hørte under 

Alicante og satte en stopper for piraternes overfald på handelsski-

bene og kystbyerne. (Se Costa Blanca III under Historisk bag-

grund) 

 Byen blomstrede betragtelig i det 19de århundrede, da den fik 

sporvogne og jernbanen Alicante-Madrid i 1858. 

 I det 20de århundrede byggede man havnen. I 1924 installere-

de man elektriske tog og grundlagde midsommerfesten ”las Ho-

gueras de San Juan” (1928). I 1976 besøgte kong Juan Carlos I 

byen for første gang og tre år senere åbnede man Alicantes uni-

versitet.  

 Alicante er den anden største by i Comunidad Valencia og er 

hovedstad i provinsen Alicante.  

 Byen har en central placering med bus- og togforbindelser til 

stort set hele Spanien, samt El Altet Internationale lufthavn ti mi-

nutters kørsel fra Centrum. Det er den 4de travleste lufthavn i 

Spanien. Fra Alicantes havn er der regelmæssige overfarter til 

Oran (Algeriet), Algier og Marokko. 

 
 

Borgen - Castillo de Santa Bárbara 
På toppen af det 166 meter høje Monte Benacantil ligger Castillo 

de Santa Bárbara, som er en af de største Middelalderfæstninger i 

Spanien. (Se under borgene i Costa Blanca II) 



 

 

Museer 

Capa Collection, Castillo de Santa Bárbara 
Capa Collection består af to sale, hvor man ser udstillinger med 

billeder og skulpturer af nulevende spanske kunstnere. De ligger i 

henholdsvis antiguas cocinas (de gamle køkkener) og Cuerpo de 

Guardia (vagtkorpsets kvarter). 

Adresse 

Capa Collection,  

Castillo de Santa Bárbara,  

Alicante 

Åbent: Om vinteren åben fra tirsdag til lørdag fra kl. 10,00 til kl. 

14,00 og fra kl. 16,00 til kl. 19,00. Søndag fra kl. 10,00 til kl. 

15,00.  

Om sommeren åben fra tirsdag til lørdag fra kl. 10,00 til kl. 14,00 

og fra kl. 17,00 til kl. 20,00. Søndag fra kl. 10,00 til kl. 15,00. 

Mandag lukket. 

Indgang: Gratis  

Fotografering: Spørg personalet 

Museo Arqueológico Provincial ”Marq” 
Museo Arqueológico Provincial ”Marq” viser den forhistoriske 

tid, den Iberiske og Romerske civilisation, Alicantes gamle bydel 

og Middelalderen.  

Adresse 



 

 

Museo Arqueológico Provincial ”Marq”, 

 Plaza del Doctor Gómez Ulla,  

Alicante  

Åbent: Tirsdag til lørdag fra kl.10,00 til kl.19,00, søndag fra kl. 

10,00 til kl. 14,00. Mandag lukket. Der er lukket den 1. og 6. ja-

nuar, 24, 25. og 31. december, men der er åbent 28/09, 09/10, 

12/10 og 6/12. 

Indgang: Entré 

Fotografering: Forbudt. 

 

Museo de Belenes de Alicante 

Museo de Belenes de Alicante ligger i den ældre bykerne. Museet 

viser små figurer, samt julekrybber fra Spanien og resten af ver-

den. 

Adresse 

Museo de Belenes de Alicante,  

C/ San Augustin 3,  

Alicante 

Åbent: Fra November til marts, tirsdag til fredag fra kl. 10,00 til 

kl. 14,00 og fra kl. 16,30 til kl. 19,30. Lørdag fra kl. 10,00 til kl. 

14,00. Fra april til oktober, tirsdag til fredag fra kl. 10,00 til kl. 

14,00. 

Indgang: Gratis 

Fotografering: Vides ikke 

 



 

 

Museo Bellas Artes Gravina (MUBAG)  
Museo Bellas Artes Gravina (MUBAG) er et åbent og lyst muse-

um, der rummer malerier fra det 16. århundrede og op til begyn-

delsen af det 20. århundrede.  

Adresse 

Museo Bellas Artes Gravina (MUBAG), 

Gravina 13 – 15,  

Alicante  

Åbent: vinter, tirsdag til lørdag fra kl. 10,00 til kl. 14,00 og fra kl. 

16,00 til kl. 20,00.  

Åbent: sommer, tirsdag til lørdag fra kl. 10,00 til kl. 14,00 og fra 

kl. 17,00 til kl. 21,00. Søndag og helligdage fra kl. 10,00 til 14,00. 

Mandag lukket. 

Indgang: Gratis  

Fotografering: Forbudt 

 

Museu de Fogueres, La Rambla 29, Alicante  
Museu de Fogueres udstiller fotos af Belleas del Foc og af situati-

oner fra midsommerens fester, samt ”ninots”, der blev præmieret. 

Ninots er mangefarvede figurer i papmaché, der gør grin med 

lokale situationer, politikere, skuespillere osv.  

Adresse 

Museu de Fogueres 

La Rambla 29 

Alicante  

Åbent vinter: Fra tirsdag til lørdag fra kl.10,00 til kl. 14,00 og fra 

kl. 17,00 til kl. 20,00. 

Åbent sommer: Fra tirsdag til lørdag fra kl.10,00 til kl. 14,00 og 

fra kl. 18,00 til kl. 21,00. 



 

 

Søndag og helligdage fra kl.10,00 til kl. 14,00. 

Mandag lukket. 

Indgang: Gratis  

Fotografering: Tilladt 

 
 

En ”Ninot” på Museu de Fogueres 

 

Museo Lonja del Pescado, Paseo Almirante Julio Guillén s/n, 
Alicante  
Museo Lonja del Pescado er frimærkemuseum med frimærker fra 

hele verdenen - både gamle og nye.  

Adresse 

Museo Lonja del Pescado,  

Paseo Almirante Julio Guillén s/n,  

Alicante  

Åbent: Fra tirsdag til fredag fra kl.10,00 til kl. 14,00 og fra kl. 

16,00 til kl. 21,00. 

Lørdag fra kl. 10,00 til kl. 14,00 og fra kl. 18,00 til kl. 21,00. 

Søndag fra kl. 10,00 til 14,00. Mandag lukket. 



 

 

Indgang: Gratis  

Fotografering: Tilladt. 

Museo Taurino  
Museo Taurino er tyrefægter museum, der viser plakater, de mest 

berømte tyrefægtere og deres trofæer af tyrehoveder og tyreører, 

samt deres dragter. 

Adresse 

Museo Taurino 

Plaza de Toros 

Alicante  

Åbent: Tirsdag til fredag fra kl. 10,30 til kl. 13,30 og fra kl. 17,00 

til kl. 20,00. Lørdag fra kl.10,30 til kl. 13,30. 

Indgang: Gratis.  

Fotografering: Vides ikke 

 

Museo Centro Municipal de las Artes  
Museo Centro Municipal de las Artes er et lille museum med skif-

tende maleriudstillinger.  

Adresse 

Museo Centro Municipal de las Artes  

Plaza Quijano 2  

Alicante  

Åbent: Fra mandag til fredag fra kl. 09,00 til kl. 14,00 og fra kl. 

17,00 til kl. 21,00. Lørdag fra kl. 17,00 til kl. 21,00. Søndage og 

helligdage lukket. 

Indgang: Gratis 

Fotografering: Tilladt. 



 

 

Teater og natklub 

Teatro Principal  
I Teatro Principal spiller man teater og hører koncerter om vinte-

ren. Om sommeren er koncerterne på Paseo Explanada de España.  

Adresse (teater) 

Teatro Principal  

C/de Teatro  

Alicante 

Natklub John Mulligan’s & Co. 

Adresse (natklub) 

Natklub John Mulligan’s & Co., 

Calle Tomas Lopez Torregrosa 1 

Alicante 

Kirker 

Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva 
Concatedral San Nicolás de Bari. Katedralen er byens hovedkirke. 

(se under kirker) 

Basílica de Santa Maria, Plaza de Santa Maria s/n 
Basílica de Santa Maria er byens ældste kirke. (se under kirker) 

Forretninger, varehuse og storcentre 
De vigtigste områder er: Avda de Maisonnave, Avda Alfonso X el 

Sabio, La Rambla Mendez Nunez, C/ del Teatro, C/ Gerona, C/ 

Mayor, Paseo de dtor Gadea (vinter) og Paseo Explanada de 

España. (sommer).  



 

 

Indkøbscentre og varehuse 
El Corte Inglés, Avda. Maisonnave 53, Alicante 

El Corte Inglés, Avda. Federico Soto 1, Alicante 

Bulevar Plaza, (fnac),  Avda. de la Estación, Alicante 

Gran Vía, C/José Garcia Sellés 2, Alicante 

Carrefour (San Juan), Ctra. Valencia Km 89, Alicante 

Centro C. Panoramis, Muelle de Poniente, Alicante 

El Corte Inglés 
Der findes to El Corte Inglés. De er groft delt op i følgende: El 

Corte Inglés, Avda. Maisonnave 53. Beklædning til børn, damer 

og herrer. El Corte Inglés, Avda. Federico Soto 1, bøger og alt til 

hjemmet, som f. eks. møbler, senge, gardiner, sengetøj osv. De 

ligger i hver sin ende af Avda. Maisonnave. 

 

Bulevar Plaza, (fnac)  
Bulevar Plaza, (fnac) er område med barer, restauranter, forret-

ninger, rejsebureau etc. I underetagen bøger, blade, musik, mobil-

telefoner, TV-apparater, elektroniske kameraer, det nyeste i 

hardware og software m.m.  

Adresse 

Bulevar Plaza, (fnac)  

Avda. de la Estación 5B - 5C, 

Alicante 

 

Gran Vía 
Gran Vía er et stort Indkøbscenter med et væld af forretninger, 

barer, restauranter osv og Hipermercado Carrefour. Det ligger ved 

omkørselsvejen Gran Via lidt udenfor byen i umiddelbar nærhed 

af Plaza del Alcalde Agatangelo Soler. (Hipermercado er et su-




