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Muistilista alkuun

● Huolehdi, että sinulla on hallussasi voimassaoleva passi tai henkilötodistus koko Espanjassa työskentelyajan kattavalla voimassaoloajalla. 

● Tutustu hyvissä ajoin Torreviejan toimiston sijaintiin ja sitä kautta lähialueisiin asunnon löytämistä silmällä pitäen. Mitä aikaisemmin olet 
liikenteessä, sitä varmemmin löydät mieluisan asumuksen. Sesongeista johtuen asunnon  löytäminen voi olla ajoittain  haastavaa. Lisätietoa  
asunnon hankkimisesta  sivulla 11 (Asuminen).

● Maksukortit käy nykyään lähes joka paikassa, mutta on hyvä olla mukana riittävä määrä käteistä (euroja). Joissain harvoissa paikoissa 
maksutapana käy ainoastaan käteinen. Myös jotkut kaupat ilmoittavat minimiveloitukseksi kortilla 5-10€. Torreviejassa ei ole lainkaan 
tippikulttuuria, eli palveluntarjoajia ei tarvitse tipata.

● Saapuessasi Alicanten  lentokentälle, lähtee pääovien edestä bussi Torreviejan linja-autoasemalle tasatunnein. Torreviejan linja-autoasemalla on 
runsaasti takseja saatavilla, jolla pääset tarvittaessa etenemään asunnollesi. Bussimatkan hinta on 7€. Taksi lentokentältä Torreviejaan kustantaa 
päiväaikaan 60€ ja iltaisin/viikonloppuisin 70€ taksijonosta otettuna. Etukäteen voit tilata taksin osoitteessa 
http://www.radiotaxitorrevieja.com/en/airport-taxi/ jolloin taxille tulee hintaa arkisin 50€ ja iltaisin, sekä viikonloppuisin 55€. Taxi tulee tilata 
vähintään 72h ennen noutoajankohtaa. Aiheesta lisää sivulla sivulla 7 (Bussiliikenne ja Taksit Torreviejassa). 
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Yleistä tietoa Espanjasta ja Torreviejasta
Espanja lyhyesti..
Espanjan kuningaskunta eli Espanja on Lounais-Euroopassa sijaitseva valtio. Se jakaa Iberian niemimaan Portugalin ja 
Isolle-Britannialle kuuluvan Gibraltarin kanssa. Koillisessa rajan takana ovat Ranska ja pieni Andorran ruhtinaskunta, ja 
etelässä on maarajaa Marokon kanssa. Maahan kuuluvat Baleaarit Välimerellä, Kanariansaaret Atlantilla, Ceutan ja 
Melillan kaupungit Pohjois-Afrikassa sekä muutama asumaton saari Marokon rannikolla. Espanjan pääkaupunki on 
Madrid. Muita suuria kaupunkeja ovat muun muassa Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao ja Zaragoza. Muinaiset 
roomalaiset valtasivat Espanjan Karthagolta toisessa puunilaissodassa, ja roomalaisten käyttämä latina on espanjan 
kielen pohjana. Maan noin 47 miljoonasta asukkaasta kolme neljäsosaa puhuu äidinkielenään espanjaa, joka on koko 
maan virallinen kieli. Muita, alueellisesti virallisia kieliä ovat katalaani, valencia, galicia, baski ja araneesi.

Torrevieja lyhyesti..
Torrevieja on kaupunki Valencian itsehallintoalueella Alicanten maakunnassa Kaakkois-Espanjassa noin 50 kilometriä 
Alicanten kaupungin eteläpuolella. Nykyisin Torrevieja tunnetaan myös lomakohteena, sillä kaupunki sijaitsee 
suositulla Costa Blancan loma-alueella. Kaupunki on myös suosittu kohde Espanjaan muualta Euroopasta pysyvästi 
muuttaneiden keskuudessa: Torreviejassa oli vuoden 2020 väestönlaskennan mukaan 86 510 asukasta, joista 
espanjalaisia 49 962. Espanjalaisten lisäksi suuria väestöryhmiä Torreviejassa ovat Ison-Britannian (4870), Venäjän 
(4140), Ukrainan (3116)  Kolumbian (2189) Marokon (2168) ja Saksan (1011) kansalaiset (maaliskuu 2020). 
Suomalaisia asuu virallisesti Torreviejassa noin 500. Kesäaikana Torreviejan asukasluku voi viisinkertaistua lähestyen 
puolta miljoonaa asukasta.
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Erikoisuudet Torreviejassa

1. Lähes sateeton Torrevieja. Kaupungissa on vuodessa yli 320 aurinkoista päivää. Sateet ovat harvinaisia ja rantoja löytyy sekä 
hiljaisista poukamista, että lomailijoiden suosimilta pitkiltä rantaviivoilta.

2. Luonnonpuistoon patikoimaan. 52 prosenttia Torreviejan maaperästä on luonnonsuojelualuetta. Suolalaguunien lisäksi 
Torreviejasta löytyy hiekkadyynejä ja luonnonpuistoja, joissa voi tehdä kävelyretkiä. Polkupyörällä voi taittaa vaikkapa 
seitsenkilometrisen Via Verden reitin.

3. Suolavuoret kuin lumihuiput. Jos bongaat rantojen ja palmujen lomasta lumihuipuilta näyttäviä kukkuloita, älä huolestu –
Torreviejan suolavuoret häämöttävät kaupungin laidalla. Turismin lisäksi suolatuotanto on yksi kaupungin merkittävimmistä 
työllistäjistä. Suolalaguunin rannalta saattaa löytyä myös esimerkiksi flamingoyhdyskunta.
Torreviejan suolantuotantoalue on Euroopan suurin.

4. Ruokakarnevaalit täyttävät kaupungin. Torreviejassa järjestetään vuosittain mielenkiintoisia ruoka-alan tapahtumia, jotka 
vaihtelevat tyyliltään korkealuokkaisesta gastronomiasta rentoihin kansanjuhliin. Yksi suosituimmista kulinaaritapahtumista on 
Ruta de la Tapa eli tapaskierros, jossa ravintolat laittavat parhaat tapaksensa pöytään ja kaupunkilaiset kiertävät niin monta 
paikkaa kuin vain suinkin jaksavat. Lysti ei tule kalliiksi, sillä juoman ja tapaksen saa parilla eurolla. Oma viikkonsa on Torreviejan 
kulinaarikalenterissa pyhitetty myös riisiruoille – maaliskuussa vietetään Semana del Arroz -tapahtumaa. Semana Gastrónomica 
puolestaan esittelee kaupungin korkealuokkaisinta gastronomiaa.

5. Vaaleanpunainen järvi. Torreviejasta löytyy kaksi suolajärveä, jotka näyttävät hämmentäviltä erityisesti ilmasta käsin: 
Torrevieja-laguuni on väriltään vaaleanpunainen, kun taas La Mata -laguuni näyttää perinteisemmältä vihertävänsinisessä 
värissään. Vaaleanpunaisen veden syynä on suolapitoisuuden ja harvinaisen bakteerikannan aiheuttama pigmentti. Pigmentin 
vuoksi Torreviejan Flamingot ovat myös syvän pinkin värisiä.
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TORREVIEJAN ILMASTO – 320 AURINKOPÄIVÄÄ VUODESSA:
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Bussiliikenne ja taksipalvelu
Torreviejan bussiliikenteellä ei ole kellonaikoihin perustuvaa reittiliikennettä, bussit kulkevat reitistä ja sesongista 
riippuen 30min tai 40min välein. Bussimatka maksaa 1,35€ matka, vaihtomahdollisuutta ei ole. 

Bussilinjojen reittikartta

Bussilinjat ja reittikartta

Lentokenttäbussi kulkee Torreviejan linja-autoaseman ja Alicanten lentokentän välillä muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta tunnin välein. Lipun hinta on 7€/suunta ja matka kestää 50min.

Lentokenttäbussin aikataulu + muuta tietoa

Taksiliikenne Torreviejassa toimii kohtalaisesti. Taksi on tilattava haluttuun osoitteeseen, sillä taksitolppia 
Torreviejassa rantakatua ja kauppakeskuksia lukuunottamatta  on melko heikosti.

Taksi lentokentältä Torreviejaan kustantaa päiväaikaan 60€ ja iltaisin/viikonloppuisin 70€ taksijonosta otettuna. 
Etukäteen voit tilata taksin osoitteessa http://www.radiotaxitorrevieja.com/en/airport-taxi/ jolloin taxille tulee hintaa 
arkisin 50€ ja iltaisin, sekä viikonloppuisin 55€. Taxi tulee tilata vähintään 72h ennen noutoajankohtaa.
Voit katsoa myös ”Kimppakyyti ja lentoliput Torrevieja” Facebook ryhmää., voit yrittää jakaa taksimatkan hintaa 
muiden kanssa.

Taksin tilaaminen englannin kielellä onnistuu Radiotaxi nimisestä yrityksestä p. +34 965 712 277. 
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NIE-numero ja pankkitilin avaaminen 
NIE-numero
NIE-numero, eli ulkomaalaisen tunnistenumero on Espanjassa myönnettävä henkilötunnus ulkomaalaisille, jotka toimivat 
Espanjassa taloudellisista, ammatillisista tai sosiaalisista syistä. NIE, joka on samalla myös työntekijän verotunnus (NIF = 
Número de Identificación Fiscal) on tunnistenumero, jota käytetään monessa asiayhteydessä mm. puhelinliittymän 
hankkiminen, pankkitilin avaus, sekä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen solmiminen.

NIE-numero haetaan kaikille Rainmakerin Espanjan toimistossa työskenteleville automaattisesti yhteistyössä 
konsulttiyrityksen kanssa. NIE -numeron hakemista varten tarvitsemme sinulta kopion passistasi, 1kpl virallisia passikuvia, 
henkilötunnuksesi, vanhempien nimet sekä hakijan osoitetiedot Espanjassa. Numeron hakeminen vaatii käynnin paikallisella 
poliisiasemalla etukäteen sovittuna ajankohtana yhdessä konsultin kanssa. Tämän jälkeen NIE -numero lähetään työntekijälle 
sähköpostiliitteenä noin viikon kuluessa.

EMPADRONAMIENTO
Kun NIE numero ja osoite jossa asuu on selvillä tulee rekisteröityä kaupungintalolla asukkaaksi = Padrón

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN
Yli 3 kuukauden oleskeluun tulee myös rekisteröityä Espanjan viralliseen ulkomaalaisrekisteriin =”Tarjeta de 
Residencia comunitaria”

Pankit ja pankkitilin avaaminen

Espanjalaisen pankkitilin avataksesi tarvitset NIE-numeron, passin, sekä viimeisimmän palkkakuittisi, josta käy ilmi maksetun 
palkan määrä viimeisen kuluneen vuoden ajalta.

Torreviejan Sabadell pankissa työskentelee Auli Jalkanen, joka auttaa mielellään pankkiasioissa suomen kielellä p. +34 965 
706 280, AMJALKANEN@sabadellsolbank.com
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Vuosilomat ja 
lomien pitäminen
Vuosilomien kertyminen Espanjassa

Espanjalaisessa yrityksessä työsuhteessa olevien lomapäivien määrä vaihtelee 22-32 vuodessa ja lomapäiviksi 
laskettavat päivät määräytyvät eri tavalla riippuen alasta ja sopimuksesta. Alallamme vuosilomapäiviä kertyy TES 
mukaisesti 32 (2,7 päivää per kuukausi) ja lomapäiviksi lasketaan kaikki viikonpäivät maanantaista sunnuntaihin. 
Lomat tulee Contact Center työehtosopimuksen mukaisesti pitää minimissä viikon mittaisena, vuoden aikana voi 
pitää 4 irtopäivää. Jos lomaan osuu pyhäpäiviä ne lasketaan myös lomapäiviksi.

Vuosilomaa voidaan pitää ympäri vuoden. Espanjalaiset pitävät yleensä pari viikkoa lomaa elokuussa ja muu loma-
aika jaetaan eri aikoihin vuotta. Lomaa alkaa kertymään heti työsuhteen alusta alkaen ja lomat pidetään samana 
kalenterivuonna, jolloin ne kertyvätkin. Pääset siis nauttimaan lomasta jo sinä vuonna, kun aloitat työt Espanjassa. 
☺

Lomalla ollessa työntekijälle maksetaan peruspalkka (kuukausipalkka), kuten työajaltakin.
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Terveyshuolto ja sairastuminen 

Työterveyshuolto on Espanjassa järjestetty julkisessa terveyshuollossa. Julkisen terveydenhuollon palveluiden 
saamiseksi tulee rekisteröityä Torreviejan kaupungin asukkaaksi (“padron”) ja hankkia terveyskeskuksesta 
SIP-kortti. SIP-kortin myöntämisen yhteydessä saat omalääkärin. Kannattaa hankkia voimassa oleva 
Eurooppalainen sairaanhoitokortti KELA:sta, jonka avulla tarvittavaa hoitoa saa ennen kuin on paikallinen 
SIP-kortti.
Sairaspoissaoloon pitää saada omasta terveyskeskuksesta ”baja” lomake, työhön palatessa tulee hakea 
”alta” lomake.
Hakeuduthan perussairauksien kohdalla lähimpään terveyskeskukseen (Centro de Salud). Kiireellisissä 
asioissa (päivystys) sairaanhoitoa saa Torreviejan sairaalasta (Hospital Universitario de Torrevieja)

Julkisen terveydenhuollon yhteystiedot Torreviejassa:

http://www.torrevieja.es/sal/Ayuntamiento/Sanidad/Sanidad/
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Asuminen
Asunnon lyhytaikainen vuokraus onnistuu helposti suomalaisten palveluntarjoajien kautta 
Torreviejassa. Vuokravakuus on maksettava ennen vuokrasuhteen alkamista ja sen suuruus 
on yleensä muutamasta satasesta yhden kuukauden vuokraan. Linkkejä  vuokra-asuntojen 
välittäjien sivustoihin löydät alta. 

Vuokra-asuntoa etsiessäsi sinun kannattaa tarkistaa Rainmakerin toimiston sijainti 
(Travesäia José Huertas Morión 4, Torrevieja) ja etäisyys mahdollisesta vuokrattavasta 
kohteesta. Suosittelemme hankkimaan asunnon kävelymatkan päästä toimistosta julkisen 
liikenteen haastavuuden vuoksi.

https://www.uusitorreteam.fi/

https://zariko.com/vuokrataan/

http://www.mositanvuokraus.fi/

https://lomaespanjassa.net/vuokra/

Asuntoja kannattaa tiedustella myös paikallisista Facebook -ryhmistä:

Torrevieja.info, Torreviejan ja lähiympäristön suomalaiset, sekä Torrevieja.fi - keskustelut.

Espanjan suurin asuntoportaali (vuokra ja myynti) on www.idealista.com
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Matkapuhelin- ja nettipalveluiden 
tarjoajat
Espanjalaisen puhelinnumeron omistaminen helpottaa monien 
käytännön asioiden hoitamista ja toiset palveluntarjoajista eivät edes 
vastaa muiden maiden puhelinnumeroihin.

Kuukausilaskutteisen puhelinnumeron ja kiinteän nettiyhteyden
hankintaa varten sinulla tulee olla N.I.E. -numero, sekä Espanjalainen 
pankkitili. Muussa tapauksessa sinulla on mahdollisuus hankkia 
itsellesi ennakkoon maksettu prepaid-liittymä.

Rainmakerin yhteistyökumppanilta Scandic Centeriltä työntekijöillä on 
mahdollisuus hankkia itselleen kohtuuhintainen liittymä alla kuvassa 
ilmoitetuilla hinnoilla. Myös liittymän räätälöinti onnistuu tarvittaessa.

Toimistolla on saatavilla Scandic Centerin Prepaid liittymiä joissa 
hieman puheaikaa ja jotka on helppo aktivoida.

Edullisen valokuituverkon saa esimerkiksi:
www.tvt.es
200MB valokuidun kuukausihinta on 19,90€
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Vapaa-aika 
Ratsastus

Torreviejassa ja sen lähialueilla on useita talleja, joissa voi ratsastaa. Erityisesti Suomalaisten 
suosiossa on erityisesti suomalais-espanjalaisessa omistuksessa olevan La Palmera -talli, joka 
sijaitsee La Matan suolajärven pohjoispuolella keskellä keltaisena notkuvia sitruslehtoja. La 
Palmeran järjestetään sekä ratsastuskursseja että annetaan yksityisopetusta. Torrejón de San Bruno 
23, Rojales, Valenciana, Spain.
p. +34 620 62 26 97

Aquopolis

Torreviejassa sijaitsee kesäaikana (8.6.-6.9.2019) avoinna oleva vesipuisto Aquopolis. Puiston pinta-
ala on 115.000 m2. Lipun hinta ennakkoon netistä ostettuna on 20-30€ aikuista kohden. Hintaan 
vaikuttaa kuinka paljon ennen vierailuajankohtaa liput ostetaan. Paikan päältä ostettuna liput ovat 
kalliimmat.
Av. Delfina Viudes, s/n, 03183 Torrevieja
p. +34 965 71 58 90

Urheilukeskus

Torreviejan kaupungista löytyy suuri ja erittäin tasokas urheilukeskus. Keskus pitää sisällään mm. 
kuntosalin, uimahallin, tenniskentät, padelkentät ym ym.
http://torreviejasportscity.com/en/
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Vapaa-aika 
Elokuvateatterit ja teatterit

Elokuvakeskus IMF sijaitsee lähellä Carrefourin tavarataloa (Poligono San José S/10). Duppaamattomia 
elokuvia näytetään päivittäin klo 18. Ohjelmiston ja näytösten ajat voit katsoa elokuvakeskuksen omalta 
kotisivulta 
www.cinesimf.com  

Torreviejan kaupunginteatteri (Teatro Municipal) sijaitsee osoitteessa Plaza Miguel Hernandez. Teatterin 
ohjelmistoon pääset tutustumaan osoitteessa http://www.torreviejacultural.com/

Markkinat

Torreviejan alueella markkinoita järjestetään kahdesti viikossa. Keskiviikkoisin klo 8-14:00 markkinat 
järjestetään La Matalla (Mercadillo de La Mata, sijainti: Canal del Acequión). Perjantaisin klo 8-14:00 
Torreviejan markkina-alueella (Mercadillo de Torrevieja, sijainti: Urbanización Nueva Torrevieja). 

Kuntosalit

Torreviejan alueelta löytyy lukuisia kuntosaleja. Suomen käytännöistä poiketen kuntosalille ei vaadita 
jäsenyyttä, vaan käyttöoikeutta ostetaan kertamaksulla haluttu määrä yhdestä käyntikerrasta kuukausiin. Pari  
hyväksi havaittua kuntosalia; Iron Fan (avenida cortes valencianas 70),  IBERGYM (Bautista Bertomeu Sober 
8) ja ViveFit Sport Center (Calle d Manuel Martinez Guirao, 2).
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PLAYAS

Costa Blanca eli "Valkoinen rannikko" on Alicanten Maakunnassa Kaakkois-Espanjassa sijaitseva yli 200 kilometriä pitkä rannikko joka rajoittuu 
pohjoisessa Denian kaupunkiin ja Costa de Valencia -rannikkoon sekä etelässä Torreviejan kaupunkiin ja Costa Calida -rannikkoon. Nimen Costa 
Blanca alueelle antoi brittiläinen lentoyhtiö BEA mainostaessaan aluetta turistikohteena vuodesta 1957 alkaen. Costa Blancan alueella turismi onkin 
merkittävä elinkeino. Costa Blancassa ja Torreviejasta etelään Murciassa sijaitsevassa Costa Calidassa on kymmenittäin mitä upeampia 
”rantabongaus”-paikkoja.
Lisätietoa rannoista saa esimerkiksi:
www.murciaturistica.es
www.necesitocostablanca.com

Isla de Tabarca on pieni asuttu saari noin tunnin laivamatkan päässä 
Torreviejasta, laivat lähtevät Torreviejan satamasta. Pakollinen 
päiväretkikohde Torreviejassa pidempään asuville.
www.torrevieja.com
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Suomalaiset Torreviejassa:
Paikallisia facebook ryhmiä:

Torreviejan suomalaiset
Torrevieja.fi – keskustelut
Torreviejan suomalaiset yrittäjät ja palvelut
Uusi Costa Blanca
Torreviejan suomalaiset tapahtumat
Torreviejan ja lähiympäristön suomalaiset
Torrevieja.fi – verkkolehti
Aktiivi Torrevieja

Koti-ikävään Suomalaisia kauppoja ja ravintoloita Torreviejassa:

Harry's Lounge&Kitchen

Calle Ulpiano, 16

Scandic Center

Avenida Alfredo Nobel, 141

Rafla & Torremarket

Avenida Dr. Gregorio Marañón, 54

Suomi-Seura Torrevieja
(Calle Suecia, 10)

www.costablancanseurakunta.fi
(Calle Maldonado, 2-1)

Kauppoja, shoppailua, googlaamalla löytyy lähimmät:
Carrefour – Iso markettiketju, myös online
Mercadona – Espanjalainen edullinen vähittäistavaraketju
Supermercados Día
Supermercados Dialprix
Decathlon – iso urheiluvälineketju
Leroy Merlin – puutarha ja rakennustarvikkeita
Media Markt – kaikkea elektroniikkaan liittyvää
Amazon.es – mitä tahansa nopeasti kotiin kuljetettuna
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Torreviejan ruoka ja juoma
Espanjalaisen keittiön perustana ovat "ajo" ja "aceite" eli valkosipuli ja öljy. Kumpaakin käytetään 
runsaasti. Öljy on paikallista oliiviöljyä.

Espanjalaisten päivä alkaa kevyellä aamiaisella ("desayuno") aamulla kello kahdeksan maissa. Kello 
11-12 syödään pieni väliateria ("almuerzo") yleensä baarissa. Lounas/päivällinen ("comida") on runsas 
ja se syödään verrattain myöhään eli noin kello 14.30 siestan aikana. Lounaan ja illallisen välillä on 
kevyt merienda. Useita ruokalajeja käsittävä illallinen ("cena") syödään illalla, vasta noin kello 
yhdeksältä/kymmeneltä alkaen. Espanjalainen sanoo Buenas Tardes sen jälkeen kun lounas, comida, 
on syöty, siihen asti hän sanoo Buenos Días. Jos sanot Buenas Tardes espanjalaiselle kello 13, hän voi 
tokaista, oletpa syönyt aikaisin!

Costa Blancan erikoisuus on paella, jonka alun perin katsotaan olevan Valenciasta. Se on sahramilla 
maustettu tukeva riisiruoka, johon aidoimmillaan oli lisätty kaninlihaa. Nykyisin sitä valmistetaan 
lukemattomina erilaisina versioina, joissa kaikissa on sama pohja: riisi, sahrami, öljy, vesi ja tuoreet 
kasvikset. Lisänä voi olla lihaa, kanaa, kalaa tai äyriäisiä tai näiden yhdistelmiä. Paella kypsytetään 
erityisesti sitä varten valmistetulla isolla paellapannulla. Jos ravintolassa haluaa syödä paellaa, se on 
yleensä tilattava etukäteen, sillä ateria vaatii pitkän valmistusajan. Kallis sahrami korvataan nykyään 
usein kurkuma-pohjaisella mausteella, jota kutsutaan nimellä "colorante".

Valencian maakunnassa osataan myös monipuolisten kalaruokien valmistaminen. Erityisiä herkkuja 
valmistetaan myös äyriäisistä ja mustekaloista. 
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Torreviejan ruoka ja juoma
Vesi

Torreviejan vesijohtovesi on juomakelpoista, mutta pullotettua vettä suositellaan käytettäväksi, koska vesi on 
voimakkaasti kalkittua. Monessa asunnossa on myös käytössä vedensuodatin jolloin vesijohtovesi on täysin 
juomakelpoista

● Agua sin gas = Lähdevesi 
● Agua con gas = Kuplavesi 

Kahvi

Espanja on kahvinjuojien maa. Kahvijuomia on lukemattomia:

● Café con leche = kahvi keitetyn tai höyrytetyn maidon kanssa
● Café cortado = pieni espresso maidon kanssa
● Café solo = espresso
● Café americano = laimennettu espresso mustana
● Café aleman = suodatettua vaaleapaahtoista kahvia, lähellä suomalaista tapaa tarjota kahvia.
● Grenizado de cafe = jäälatte
● Café con hielo = normaali café sólo jääpalojen kanssa, tyypillinen kesä-aikana

Olut

Olutta ( = cerveza) tarjotaan joko pullo- tai tynnyrioluena. Espanjalaisia merkkejä ovat mm. San Miguel, Mahou, 
Estrella Levante ja Cruzcampo, joiden lisäksi tarjolla on runsaasti ulkomaisia tuontioluita. 
Tyypillinen juoma Espanjassa on myös Clara (myös Clarita), se on sekoitus olutta ja sitruuna limonaadia tai 
”gaseosa” juomaa. Clara on olutta miedompaa ja makeampaa. 18
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Torreviejan ruoka ja juoma
Viini

Ruokailtaessa ravintoloissa ja baareissa kannattaa usein tilata talon viiniä ("Vino de la Casa") se voi olla myös huolella valittua 
tynnyriviiniä, jolloin se tuodaan pöytään kannussa ("jarra"). Costa Blancalla ja lähialueilla on neljä omaa viininviljelyaluetta: Alicante, 
Almansa, Jumilla ja Yecla.

Alicanten viinit ovat ruokaviinejä, enimmäkseen Monastrell-rypäleestä. Maku on kuiva ja jälkimaku pitkä ja miellyttävä. Se sopii 
erityisesti maukkaiden kastikkeiden kanssa valmistettujen liharuokien ja tietenkin alueen perinteisten riisiruokien oheen.

Almansa on pieni alue Albaceten provinssin itäosassa. Sen viinit ovat yleensä Cencibel tai Monastrell -rypäleistä. Viinit ovat kuivia, 
hillitysti happoisia, joissa on avara, syvä ja moninainen jälkimaku. Ne sopivat kypsytettäviksi ja ovat parhaimmillaan 4-5, tai jopa 6-
8 -vuoden ikäisinä.  Almansan viinit sopivat varraslihan, riistan ja maukkaiden juustojen seuraksi.

Jumillan alue on Murcian ja Albaceten provinsseissa seitsemän kunnan alueella. Jumillan viinit ovat ruokaviinejä, yleensä 
Monastrell-rypäleistä. Ne tuoksuvat yrteiltä ja kuiva maku muistuttaa ruusukvittenin makua. Viinit ovat parhaimmillaan 1-3 -vuoden 
ikäisinä ja soveltuvat erilaisten liharuokien kanssa nautittaviksi.

Yeclan viinit ovat kirsikanpunaisia ruokaviinejä Monastrell-rypäleistä. Yeclan alue kuuluu Murcian provinssiin. Yeclan viinit ovat 
kuivia ja hyvin runsasmakuisia.  Parhaimmillaan ne ovat 1-2 -vuoden ikäisinä. Yeclan viinejä suositaan riistalintujen, lammasruokien 
ja paikallisten vuohesta valmistettujen ruokaerikoisuuksien kanssa.

Riojan, Navarran, La Manchan, Andalucian ja Valladolidin (Ribera del Duero) alueilla on merkittäviä pöytäviinien ja laatuviinien
viljelyalueita. Laatuviinit on merkitty leimalla "Reserva" tai "Crianza". Reserva-viinit on ikäännytetty puutynnyreissä ennen pullotusta 
vähintään kaksi vuotta ja crianza-viinit vähintään yhden vuoden. Crianza-viinit ovat yleensä pullossa, jonka päälle on punottu 
kultalanka verkko.

Espanja on johtavassa asemassa oleva maa kuohuviinien tuottajana.  Kuohuviineistä käytetään yleisnimeä "cava". Ferrerin Freixenet 
on eräs tunnetuimpia espanjalaisia cava-kuohuviinejä. Codorníu on kuitenkin merkki, joka aloitti ja loi espanjalaisen cava-perinteen.
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Espanjan lyhyt oppimäärä
Tervehdykset

Buenos días = Hyvää huomenta n. klo 14-16 asti,  perinteisesti 
siihen asti kunnes on syöty lounas.
Buenas tardes = Hyvää päivää, lounaan jälkeen klo  14-16 
iltaan/pimeän tuloon
Buenas noches = Hyvää iltaa / Hyvää yötä
Hola = Moi / Terve / Hei
Adiós = Näkemiin 
Hasta luego = Näkemiin / Tapaamisiin
Hasta mañana = Huomiseen

Kohteliaisuudet

Gracias = Kiitos
Muchas gracias = Paljon kiitoksia
De nada = Ei kestä
Si, por favor = Kyllä, kiitos
No, gracias = Kiitos, ei
Perdone = Anteeksi, huomion pyytämiseen / pahoittelut
Lo siento = Anteeksipyyntö
Por favor = Ole hyvä
Adiós, hasta luego = Näkemiin, tapaamisiin
Chao = Heippa, rennompi tapa hyvästellä

Yleisesti käytettyjä

ABIERTO = avoinna
CERRADO = suljettu
ENTRADA = sisään
SALIDA = ulos
EMPUJAR = työnnä
TIRAR = vedä
BAÑO = WC, vessa
HOMBRES = miehet
MUJERES = naiset
PERMITIDO = sallittu
INADMISIBLE, PROHIBIDO = kielletty:

Muuta

hoy = tänään
ayer = eilen 
mañana =huomenna (myös aamu)
mañana por la mañana = huomenna aamulla
esta semana = tällä viikolla 
la semana pasada = viime viikolla 
la semana que viene = ensi viikolla

Viikonpäivät

maanantai = lunes
tiistai = martes
keskiviikko = miércoles
torstai = jueves
perjantai = viernes
lauantai = sábado
sunnuntai = domingo

Numerot

0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco

6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez

11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
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Toimiston yhteystiedot
Janne Paukkunen
Yksikön päällikkö
p.+34 609 00 44 61
p.+358 40 486 4511
janne.paukkunen@rainmaker.fi

Toimiston osoite:
Traversía José Huertas Morión 2, 03181 Torrevieja, SPAIN

Kirsi Lemettinen
Rekrytointivastaava
p. +358 40 558 4639
kirsi.lemettinen@rainmaker.fi

Pasi Harala
Tiimiesimies / Telia
p. +358 40 172 5367
Pasi.harala@rainmaker.fi

Petri Lemettinen
Tiimiesimies / Fortum
p. +358 40 579 9827
petri.lemettinen@rainmaker.fi

Riina Toivola
Vt. Tiimiesimies / Helsingin Sanomat
p. +34 684 150 906
riina.toivola@rainmaker.fi
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