Costa Blancan kuukaudet
Vuodenajat näkyvät myös Costa Blancalla, lämpötilassa ja kasveissa.
Kuukausista löytyy jokaiselle mieluinen, eri aktiviteetit vuodenajasta riippuen.
Eri vuodenaikaan myös juhlitaan eri asioita.
Vuodessa on n. 300 aurinkoista päivää, montaa peräkkäistä sadepäivää ei ole.
Joka syksy ja kevät on kuitenkin jossain vaiheessa lähes myrskyksi
luonnehdittavia päiviä. Etelä ja Pohjois Costa Blancan lämpötilaerot ovat pari
astetta, sadepäivien lukumäärä on sama, mutta pohjois Costa Blancalla sataa
määrällisesti vähän enemmän. Sateisimmat kuukaudet ovat tammi-ja helmikuu.
Lämpötilat ovat tilastotietoa, tilastojen mukaan Costa Blancalla on enemmän
aurinkoisia päiviä kuin Aurinkorannikolla. Lämpötilat ovat vuorokauden
keskilämpötiloja, aurinkoisena päivänä päivän lämpötila on korkeampi.

Tammikuu
Tammikuun ensimmäisenä päivänä
juhlitaan uutta vuotta, año Nuevo, se on
kansallinen vapaa päivä. Kaupungit ja
kylät järjestävät aukioilla tapahtumia ja
ilotulituksia.
Tammikuun kuudentena päivänä
vietetään kolmen itämaan tietäjän
päivää (Epifanìa, Dìa de los Reyes
Magos). Se on joulun ajan merkittävin
juhlapäivä. Silloin perinteisesti
espanjalaiset jakavat joululahjat,
alennusmyynnit alkavat loppiasen
jälkeen. Loppiaisena on kaikkialla
Espanjassa suuret kirkolliset kulkueet.
Tilastollisesti vuoden kylmin kuukausi,
vuorokauden keskilämpötila 11°C,
meriveden 15°C. Ei kuitenkaan lunta, ei
liukastelua, päivällä lämpötila saattaa
kohota jopa 18°C:seen. Hyvä aika
ulkoilla ja liikkua.
Jos harrastuksiin kuuluu muuta kuin
hiihto, talvikuukaudet ovat loistavia
esim. yleisurheilun harjoitteluun ,
pyöräilyyn ja juoksuun.
Appelsiini ja sitruuna sato alkaa. Etelä
Costa Blancalla viljellään pääasiassa
sitrushedelmiä.
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Helmikuu
Torreviejassa vietetään Carnavalfiestaa helmikuussa. Kulkueissa on
väriä ja tanssia kuin Rion
karnevaaleissa.
Tilastollisesti vuorokauden
keskilämpötila on 12°C, merivesi
14°C. Kevättä ilmassa, luonnon
kukat aloittavat kukinnat.
Manteli- ja kirsikkapuut aloittavat
kukinnan. Kukat ovat
vaaleanpunaisia ja valkoisia, kukat
saattavat muuttua
vaaleanpunaisesta
valkoiseen kukinnan aikana.
Manteli- kirsikkapuut viihtyvät
vuoristossa,
niitä on runsaasti pohjois Costa
Blancalla.
Mimosat kukkivat koko Costa
Blancalla vaaleankeltaisena.

Maaliskuu
Maaliskuun 19.
Päivänä on Isänpäivä,
San Josè.
Vuorokauden
keskilämpötila on
15°C, merivesi 14°C.
Usein päivän
lämpötila vastaa
hyvää Suomen
kesäpäivää, yöllä on
vielä viileää. Voi
sanoa että sortsikelit
alkaa. Maaliskuu on
yksi kauneimmista
kuukausista Costa
Blancalla, silloin
luonto herää.
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Kirsikka- ja mantelipuiden
kukinta parhaimmillaan. Sitä
kauniinpaa näkyä vuoristossa on
vaikea keksiä. Silloin kannattaa
käydä vuoristossa ihailemassa
näkyä.
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Appelsiini-ja sitruunapuut kukkivat. Kukat ovat valkoisia ja tuoksuvat
voimakkaasti. Tuoksu on huumava. Usein uusi kukinta alkaa jo kun sato on
vielä puissa.
Ilman lämmetessä piña-männyn toukat laskeutuavat. Toukat ovat karvaisia ja
kiinnittyvät toisiinsa jopa metrien pituisiksi ketjuiksi. Toukat ovat erittäin
vaarallisia elämille ja ihmisillä. Ne erittävät myrkkyä ja aiheuttavat esim.
koiralle palovamaa vastaavan kivun, kun koiraa nuolee vammaansa, myrkky
pääsee elimistöön.
Suurin osa talven Espanjassa viettävillä suomalaiset palaavat Suomeen.

Huhtikuu
Huhtikuussa juhlitaan
pääsiäistä (Semana Santa). Se
on merkittävin kirkollinen juhla
Espanjassa. Siihen kuuluu isot
kulkueet pitkäperjantai-iltana.
Pääsiäisenä väkiluku kasvaa
koko Costa Blancalla.
Espanjalaiset viettävät silloin
lomaa ja monet suuntaavat
sisämaasta rannikolle.
Vuorokauden keskilämpötila on
17°C, merivesi 15°C. Kesä
lähenee ja kelit paranee.
Jälleen kerran appelsiini ja
sitruuna sato tulollaan.
Jo edellisinä kuukausina
alkaneet kukinnat jatkuvat
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Toukokuu
Toukokuun 1. päivänä vietetään vappua, työläisten juhlaa (Dìa del
trabajador). Se on kansallinen vapaapäivä, mutta vappua ei juhlita
näyttävästi kuten Suomessa.
Torreviejassa juhlitaan toukokuussa, feria de Mayo. Keskustassa on
ruokatelttoja, tivoli, ja hevosesityksiä. Juhlat kestävät viikon.

Vuorokauden keskilämpötila on 20 °C, merivesi 17°C.
Varaslähtö kesään Costa Blancalla. Ei vielä
varsinaista turistikautta, mutta riittävän lämmintä.
Nisperon satokausi alkaa. Nispero on Valencian
alueen hedelmäpuu, erityisesti nisperoa viljellään
pohjois Costa Blancalla. Nispero on keltainen luumun
näköinen, makea hedelmä, josta tehdään hilloa,
mehua, nektariiniä ja jopa olutta. Niperon satokausi on
lyhyt, touko-ja kesäkuu.

Kesäkuu
Juhannusta vietetään aina
23.6. San Juanin päivänä.
Juhannus on kesän juhla,
joilloin yleensä myös
koululaisilla alkaa kesäloma.
San Juanin päivän iltana
kokoonnutaan rantaan,
sytytetään tulet ja poltetaaan
edellisen vuoden synnit pois.
Useat paikkakunnat järjestävät
myös ilotulitusta.
Vuorokauden keskilämpötila on
25 °C, merivesi 20°C.
Turistikausi alkaa ja rannat
täyttyvät. Alennusmyynnit
alkavat juhannuksen jälkeen.
Kirsikkapuut notkuvat
punaisina, kirsikat kypsiä.
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Heinäkuu
Heinäkuussa Torreviejassa
juhlitaan la Virgen del
Carmen, merimiesten
suojelupyhimystä. Kaupunki
tarjoaa erilaista ohjelmaa
kaiken ikäisille.
Heinäkuun 25. on Jaakob
Apostolin päivä ( Santiago
Apòstol). Se on kansallinen
vapaapäivä.

Elokuu

Vuorokauden keskilämpötila
on 27°C, merivesi 24°C.
Sopia aika viettää
rantalomaa. Costa Blancalta
löytyy yli sata kilometriä eri
pituisia hiekkarantoja.
Espanjalaiset viettävät paljon
aikaa rannalla. Rannalle
lähdetään koko perheen
kanssa, eväät, varjot ja tuolit
mukana. Rantakahvilat
täyttyvät. Kaduilta ja kaviloista
etsitään varjoa.

Alteassa vietetään koko yön kestävää El Castell de l´Olla juhlaa.
Elokuun 15. Päivä on kansallinen vapapäivä, silloin juhlitaan Neitsyt Marian
taivaaseen astumista ( Asunciòn).
Aina odotettu la Liga alkaa 18.8. (v.2013). kaudella 2013/2014 la Ligassa pelaa
Costa Blancan oma joukkue Elchestä

Tilastollisesti vuoden kuumin kuukausi, vuorokauden keskilämpötila 29°C, merivesi
25°C. Jos haluaa päästä eroon ´kipittämisestä´elokuu on oikea kuukausi harjoitella
sitä. On yksinkertaisesti liian kuuma.
Suosituin lomakuukausi Espanjassa. Costa Blancalla on paljon espanjalaisten lomaasuntoja, ja rannikko täytyy ulkomaalaisten turistien lisäksi myös espanjalaisista.
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Syyskuu
Koulut alkavat ja varsinainen
lomakausi päättyy.
Vuorokauden keskilämpötila on
25°C, merivesi 24°C. Yksi
parhaimmista lomakuukausista
mielestäni. Ylimääräiset turistit
poistuneet, merivesi lämmintä.
Kesä jatkuu.
Päärynät ja omenat
parhaimmillaan, mantelit
kerättävissä.
Pohjois Costa Blancan
vuoristossa kasvaa
luonnonvaraisena karhun
vatukoita,
suurin osa kypsiä syyskuussa.

Lokakuu
Lokakuun 12. Päivä on Espanjan kansallispäivä (Día de la Hispanidad), samana
päivänä juhlitaan myös Espanjan suojelupyhimystä, Virgen del Pilaria.
Päivän keskilämpötila on 21°C, merivesi 21°C. Illalla tarvitsee jo pitkähihaista.

Lokakuu on sadonkorjuu kuukausi. Viini kerätään ja alkaa viinin valmistus,
samoin oliivit ovat valmiina. Lisäksi appelsiinit ja sitruunat tuottavat jälleen satoa.
Espanjassa talven viettävät suomalaiset palaavat.
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Marraskuu
Marraskuun ensimmäisenä
päivänä on Pyhäinpäivä (Día
de todos los Santos), se on
kansallinen vapaapäivä.
Vuorokauden keskilämpötila on
16°C, merivesi 19°C. Otetaan
talvivaatteet esille. Vaikka
turistit vielä kulkisivat
sortseissa, on espanjalaisilla jo
toppatakit päällä.
Etsitään kadun aurinkoisia
puolia.

Joulukuu

Joulukuun kuudes päivä vietetään perustuslain päivää (Día de la Concepción),
Torreviejan Suomi-seuralla juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää.
Joulukuun kahdeksas päivä on Neitseellisen sikiämisen kunniaksi vietetty juhla
( Inmaculada Concepción). Joulumarkkinoita ilmestyy kaupunkeihin, seimiä
pystytetään. Torreviejan vanhassa kirkossa lauletaan suomalaisia joululauluja.
Kylissä ja kaupungeissa sytytetään jouluvalot.
Joulukuun 25. päivä on Joulupäivä (Día de Navidad). Vietetetään joulua ja
odotetaan uutta vuotta.
Vuorokauden keskilämpötila 16°C, merivesi 16°C.
Joulun vietto Costa Blancalla on rauhallisempaa kuin Suomessa. Perinteisten
jouluruokien valmistus onnistuu jos niin haluaa. Perinteisesti juhlapyhinä
espanjalaiset syövät meren antimia.
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