
Erfaring med ikke at benytte lejebil 
 
her er en feedback fra to veninder der klarede sig i en uge helt uden bil i Casa de Sonrisa. 
Jeg synes den er så god så du får den helt uden filter, så kan I jo også teste om mangler 
er optimeret. Se spørgsmål nederst. 
 
" 
 Den 20-10-2011 18:55, E skrev:  
Hej Kjeld  

  

jeg svarer gerne på dine spørgsmål:  

  

Bussen i Alicante Lufthavn fandt vi nemt takket være en rigtig god beskrivelse på denne 

hjemmeside  

http://www.alicante-spain.com/alicante-airport-bus.html  

Bussen kørte direkte til busstationen i Torrevieja, det tog ca. en time. Derfra gik vi bare efter 

bykortet og fandt lejligheden uden problemer. Men bykort er godt at have med! Det må dog siges at 

være en lang gåtur, når man slæber på bagage, så en taxa kan godt betale sig. Da vi skulle hjem 

igen, fik vi Teresa og hendes mand til at køre os til busstationen. Så ja, vi tog bussen til lufthavnen 

igen og det gik udmærket.  

  

Når vi skulle til byen, stod vi på bussen nede ved vandet. Kan ikke huske hvad vejen hed, men det 

er den store vej langs med stranden...Det gik rigtig fint med busserne ml. La Mata og Centrum. Vi 

opgave dog at tage andre steder hen, som fx ud til Habaneras Shopping Center. Så skal man skifte 

til en anden bus. Det kan sikkert lade sig gøre, men vi orkede ikke bøvlet. Det er en lille ulempe, at 

busserne ikke går på et bestemt klokkeslet, men i minuttakt. Og så kan man jo risikere bentetid på 

op til 40 min. Det er træls. Men som sagt, La Mata-Centrum gik udmærket. Jeg tror dog, at også 

denne rute kører med færre afgange fra oktober af...  

  

Jeg kan love dig for, vi fik gået meget - og i varmen kunne det godt blive lidt hårdt ;-). Men vi kan 

begge to lide at gå, så det var fint. Vi ville jo også mest slappe af, gå lidt rundt, spise godt, hænge 

ved poolen og stranden, så vi savnede ikke en bil. Men det er svært at komme på udflugt uden bil, 

så hvis jeg var der i længere tid og ville se lidt af området, vil jeg nok leje en bil alligevel. Vi var en 

dag i Alicante, og det gik også fint med bus, men ude på landet og i bjergene kommer man ikke så 

nemt med offentlig transport.  

  

Kontakten med Teresa var fint. Godt nok tilbød hun ikke selv nogen ekstra tjenester, men da vi 

spurgte om det med køreturen til busstationen, var det slet ingen problem. Så det var udmærket - 

man kan jo bare ringe til hende og spørge. 

  

Det digitale TV virkede fint, men vi kunne ikke finde ud af at starte DVDer eller skifte tilbage til 

spansk TV. Vi fulgte dine instrukser, men det lykkedes ikke for os. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. 

  

PCen benyttede vi flittigt for at se vejrudsigten, busafgange, åbningstider mm. Det er rigtig, rigtig 

godt, man kan det. Og det virkede uden problemer. 

  

I det hele taget har vi nydt opholdet meget. Jeg synes virkelig, vi fik slappet godt af og har nydt 

solen og varmen. Jeg nød især at sidde på altanen om aftenene og høre cikaderne og fuglene. Jeg 



synes, det er en rigtig fin udsigt man har fra altanen, så der har vi siddet meget. Poolen var også 

bare lækker, men vi kunne faktisk ikke bruge nøglen til porten. Den vil bare ikke dreje rundt ved 

nogen af dørene. Så vi gik ind med nøgleprik til bilen. 

  

Det er også fint at Mercadona lige er rundt om hjørnet, og udvalget er jo fantastisk. Ellers er det 

dejligt, at det er så roligt at kvarter, hvor Casa de Sonrisa ligger. Jeg tror ikke jeg vil bryde mig om 

at bo i en af de grimme hoteller ved vandet. Der står godt nok nogle frygtelige masseturisme-

bygninger. Men det mærker men jo ikke så meget til der, hvor Casaen er. Så jo, vi nød det meget og 

kan godt tænke os at tage derned igen... 

  

Sprørg endelig, hvis du vil vide mere. 

Mange hilsener 

E 

 

  

 

"K. Kristiansen" <k.kristiansen@sonrisa.dk> har skrevet 19. Oktober 2011 um 17:22 :  

 

Hej E,  
 
vi vil meget gerne høre om jeres erfaring med ikke at benytte lejebil .  
Her er nogen spørgsmål:  
Var det til at finde bussen i Alicante Lufthavn?  
Kørte den direkte til Busstationen i Torrevieja?  
Hvordan fandt i Lejligheden herfra?  
Hvor stod i på bybussen, når I skulle til centrum?  
Var der noget specielt man skulle finde ud af?  
Tog I bussen igen til Lufthavnen?  
Fik I gået mere end hvis I havde haft en lejebil?  
Var det ok med kontakten til Teresa?  
Virkede TV?  
Benyttede I pc?  
Hvordan var opholdet som helhed? 
" 


