
 
 
Husbilsland Spanien 
Det är enkelt att köra husbil i Spanien. Det har investerats mycket i det spanska 
vägnätet de senaste åren. Trafikrytmen är lugn och man förstår sig snabbt på de 
euanpassade skyltarna och tekniken med rondellerna. Uppställningsplatserna är 
många vid Spaniens eller Portugals  stränder. Räcker inte det är det aldrig långt till 
närmaaste camping. Iberiska halvön erbjuder spännande och varierande körning, 
Bergskdjerna Pyrennéena  och Navarra. Ena dagen doppar du fötterna någonstans i 
Medelhavet utmed Solkusten för att sedan  fara förbi Gibralter och in i Portugal med 
hela Algarvekusten på körschemat. Portugal har en vacker kust och här finns också 
många små pitoreska kustsamhällen. Åter in i norra Spanen med sikte på Baskien 
med kanske världens nu mest spännande kök. Långsamt bör du ta dig fram genom 
vindistrikten Rioja, och Katalonen, spamska Pyrenéerna via Andorra ner till 
pulserande Barcelona. Varför inte toppa med en fotbollsmatch. Världens bästa 
ligafotboll kan upplevas här. 
 
Centrala Spanien 
Det inre av Spanien upplevs med fördel under de mer svala årstiderna. Madrid, en av 
världens högst belägna huvudstäder, med över 10 000 barer och restauranger.  
Madrid har sevärdigheter i världsklass. Det finns mycket att upptäcka på Iberiska 
halvön och det räcker till många husbilsturer. Tröttna på Spanien är väldigt svårt. 
 
Hyr husbil i Spanien 
 Har du ingen egen husbil går det bra att hyra en via hotellställplatsen. En flygresa 
enkelväg Säve – Alicante hittar du ifrån 250  - 1000 kr. Husbilarna hyrs ut av  
DreamCamp mobilehomes. Se val Uthyrning på DreamCamps hemsida. 
 
Service  Hotelställplats Casa Blanca 
Vid Casa Blanca hotell går det  lätt att köpa till tjänster som hyrbil, hyra av motorcykel 
och vanliga cyklar.Casa Blanca Hotel kan ochså  bistå med Wfi, frukost, extrarum 
tillgång till pool och givetvis trevligt sällskap. Från hotellbaren hörs på kvällarna 
historer och glada skratt som det gärna gör när ett gäng resenärer med skilda 
bakgrunder möts. 
Hotellställplats Casa Blanca är en ställplats utöver det vanliga . Här växer apelsiner, 
citroner, mandel och grantatäpplen direkt utanfför fönstret. Med charm och värme 
möter du region Murcia, Spaniens trädgård, i din egna takt. 
Lågprisflyget gör att du reser billigt till Spanien för närvarande till Alicante men under 
2013 öppnas  även en ny flygplats strax utanför Murcia bara 25 km ifrån 
hotellställplatsen Casa Blanca. 
 
Klimat, regnfattigt 
Murcia regionen är ett av de regnfattigaaste i Europa. Allt som växer konstbevattnas 
förutom  i bergen. Distriktet är därmed ett av det golftätaste i världen med 
etableringar som Polaris golfresort och här planeras även en upplevelsepark av 
internationella mått. Sommrarna är heta medens höst – vinter – vår mest kan liknas 
vid svensk försommar sommar. I genomsnitt regnar de endast 30 dagar om året då 
oftast koncentrerat till den senare delen av hösten. Mitt i vintern är vädret som regel 
väldigt stabilt och torrt. 
 


