
 

 

 

 

 

 

 

Träff nummer 50!!!  Värt att träffas för att fira 

I dag ösregnar det och allt är grâtt. Men sommarvädret kommer snart tillbaka till 

Valencia. Vi utmanar ödet och tar nästa träff med Las Sveas pâ vâr fina strand. Har ni 

sett att bâde Playa Cabañal och Playa MalvaRosa fâtt tillbaka sina blâ EU-flaggor som 

kvalitetsmarkering för utmärkt strand, bad och service. Vi gör som vi gjorde vid den 

uppskattade träffen i september: Söndagen den 29 maj ses vi alltsâ kl 18.30 vid Playa 

Malva-Rosa. Detta blir Las Sveas 50:e söndagsträff! Värt att fira med sol, skratt och 

mânga deltagare. 

Vi träffas  mellan Hospital MalvaRosa, en persikorosa lite äldre byggnad med grönt 

tegeltak, och Pans&Companys svartglasade hus med gul-grön överdel.. Adress Paseo 

Maritimo nr 13. Just där finns en stor öppen plats pâ Paseo Marítimo. Vi ses där och 

hittar nâgot ställe att slâ oss ner i sanden. Om det skulle regna kan vi hâlla till hos 

Pans&Co under deras svarta parasoller. 

Alla tar med sig sin egen mat och dryck. Den som vill kan i stället köpa bocadillos eller 

ensaladas etc hos Pans&Co. Kaffe/te kan vi sedan  hämta pâ nâgon av restaurangerna/ 

chiringuiterna. Ta gärna med dig en handduk att sitta pà eller en lätt strand/sol-stol. De 

modiga tar även med sig badkläder 

Till Malva-Rosa kommer man lätt med bil, följ skyltar mot Platjas/Playas. Det finns 

mânga p-platser runt omkring sjukhuset och längs hela stranden. Med spârvagn kommer 

man nära, linje 4 och 6, hâllplats Eugenia Viñes. Buss 32 som gâr frân Ayuntamiento 

via Plaza del Mar och Cabañal stannar precisvid sjukhuset. Buss 2 och buss nr 19 gâr pâ 

parallellgata en kort bit upp frân stranden. Googla pâ Pans&Co+Valencia sâ fâr du veta 

”como llegar”. 

Kul om du anmäler dig, sâ vi vet ungefär vilka som kommer, men eftersom ingen ska 

duka eller laga mat gâr det bra att komma ändâ. Skriv till lassveas@gmail.com 

Välkommen, välkommen. Bienvenida, bienvenida 

Birgitta Tel 677 337 993 

     

För oss svensk- spanskor  
i Valencia som gillar att 
träffas och prata spansk-
svenska om allt möjligt 


