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-gir oss livskvalitet og helseglede!
Skrevet av Marianne Bjerke
Foto Gerd og Arild Roos, samt Valle Marinas fotoarkiv

Møtet med Gerd og Arild Roos finner sted i deres hjemsted på Eidsvoll. Det er to uker 
siden de kom hjem fra et vel tre uker langt opphold på Valle Marina. Ute er det sur og kald 
februar luft. Inne fyres det på peisen og Gerd og Arild stråler av livsglede og entusiasme. 
De er i midten av 70 årene og har begge kropper fulle av kroniske plager. Før de reiste til 
Gran Canaria kunne Gerd knapt røre seg og slett ikke gå i trapper. Arild hadde nettopp 
skiftet ut hofte nummer to og knærne står nå for tur. Dosen med smertestillende er høy 
for dem begge og livskvaliteten står på vent. Fysioterapeuten melder at det er lite han 
kan bidra med. Med andre ord, noe måtte gjøres.

Og Gerd og Arild vet av erfaring at et opphold på Valle Marina er det som skal til. I januar 
var det fjerde gang de reiste nedover. Det startet med at sønn, svigerdatter og barnebarn 
fortalte om et vellykket sommeropphold der. Medlemmer av NAAF har de vært lenge, da 
det er astma i familien. I august 2018 lot de seg overtale til å prøve et opphold. Det var 
så vellykket at de øyeblikkelig bestilte neste opphold. Gerd har erfart at oppholdet gir så 
mye helse, at hun trosser sin motvilje mot å fly, og presiserer at Valle Marina er verdt det, 
så hun biter tennene sammen og holder ut flyturen.

Det er ikke mye forberedelser som skal til før avreise. Fysioterapibehandling på Valle 
Marina, bestilte de noen uker før ankomst. Fra resepsjonen på Valle Marina fikk de en 
epost med spørsmål om de ønsket transport fra Las Palmas Airport og om de ønsket at 
mat og drikke skulle ligge klar i kjøleskapet i leiligheten. Lett sommertøy og en jakke til 
kjølige kvelder pakkes i kofferten. Medisinbagen med alle de smertestillende tablettene 
blir også med. Med store smerter starter de på den lange reisen. Vel fremme på flyplas-
sen på Gran Canaria blir de møtt av den forhåndsbestilte transporten, som tar dem trygt 
til Valle Marina. De får hjelp til å bære koffertene opp de 49 trappene fra resepsjonen til 
leiligheten. 
Hvordan skal dette gå? Leiligheten er stor og lys med fin utsikt, men altså 49 trapper 
med deres smerter, kan de klare det? De bestemmer seg for å se på det som daglig  



Gerd nyter det varme treningsbassenget med sin 34 grader.

trening. Fysioterapeuten spør hvilke mål de har. Begge svarer at de er desperate for å 
få en bedre helse med mindre smerter. Målet er for Gerd å kunne gå til Arguineguin, for 
Arild er det å gå daglige turer oppover fjellsiden bak Valle Marina, og begge vil de delta i 
bassengtreningen med de herlige 34 gradene.

Med disse klare målene starter de alle- 
rede første dag med behandling. En 
behandling som er helt annerledes enn 
hjemme i Norge. Fysioterapien på Valle 
Marina er virkelig førsteklasses, presi- 
serer både Gerd og Arild. Her «knas vi i 
dybden» og det gjør vondt og godt på 
samme tid. Og det virker. Etter noen 
få dager legger begge vekk de smert-
estillende tablettene. De 49 trappene 
opp til leiligheten forseres flere ganger 
daglig. Bassengtreningen er bare helt 
vidunderlig.

Kroppene begynner å spille på lag. 
Livskvaliteten er til de grader stigende. 
Fysioterapeuten bemerker at de etter 

bare noen dager kan knyte hendene sammen, hjemme i Norge derimot, er de så stive 
at det er helt umulig å få hendene sammen. Utrolig hva summen av Valle Marinas goder 
gjør med helsen.

De har venner som også har helseferie på Gran Canaria. De møtes og turene går både til 
Turistkirken i Puerto Rico, Sjømannskirken i Arguineguin, tur til Puerto Mogan, busstur 
opp til fjellet Tejeda, der de fikk oppleve den utrolig vakre Mandel- blomstringen og den 
unike utsikten helt til Tenerife. Ja, det blir flere hyggelige opplevelser med gode venner 
fra Eidsvoll. Om kvelden lages det middag i leiligheten eller de går ut og spiser med ven-
ner. Det er lett å finne gode spisesteder her. Steder som anbefales er Den Sorte Pannan 
og Palm Garden. De presiserer at det ikke er dyrere på Gran Canaria enn hjemme i Norge, 
selv om de spiser flere måltider ute. De har sammenlignet utgifter i Norge og på Gran 
Canaria og funnet ut at de faktisk kommer rimeligere ut når de er på Valle Marina, og 
de presiserer at de sparer ikke mens de er der. De nyter livet. En fin service er at når de 
handler matvarer i de rikholdige butikkene, så tilbyr matbutikkene å frakte varene helt til 
døren. En tjeneste de benyttet seg av med glede.

Gerd og Arild kan ikke få fullrost livet på Valle Marina, og de er ekte ambassadører for  
stedet. De anbefaler Valle Marina til alle som vil høre på dem. Og det er ikke få de har 
overtalt til å feriere til Valle Marina. Blant annet har deres datter leid leilighet der i som-
mer. Hun skal både feriere og sitte å skrive en fagbok. Man må ikke være pasient for 
å benytte seg av alle Valle Marinas gleder. Det er et perfekt sted for barnefamilier. Her 
er det trygt og godt. Nettopp tryggheten og roen er noe Gerd setter pris på. Ønsker du 
fest og bråk, er ikke Valle Marina stedet for deg, sier hun. Men legger du vekt på trygg-
het, ro, trening, varmt klima og varmt basseng, ren luft, kort veg til stranden, en lys og  
innbydende leilighet med terrasse for å innta frokosten på, ja så er stedet absolutt Valle 
Marina. Vi setter stor pris på den velutstyrte leiligheten med kjøleskap, fryser, fire koke-
plater, vannkoker, kaffetrakter, glass og service til 6 personer samt håndklær og bade-
håndklær. Skulle jeg komme med et lite ønske, sier Gerd – må det være en liten kjele til på 
kjøkkenet! Personlig setter jeg ekstra pris på det hyppige renholdet og sengeskiftet her. 



Vi setter også stor pris på en norsktalende resepsjon. Det gjør livet enklere når det 
oppstår noe. Vi er også klar over at Valle Marina har avtale med Hospital San Roque i 
Meloneras, om det skulle oppstå en helsesituasjon som må håndteres av sykehus. Det 
skaper ekstra trygghet. I tillegg kommer en lege til Valle Marina på morgenen hver dag, 
så muligheten for legesjekk hvis det skulle være noe, er lett tilgjengelig. Vi har bare hørt 
gode skussmål fra de som har hatt behov for ekstra helsehjelp her. Det er lett å komme i 
kontakt med de andre gjestene, og da er det klart at slike ting snakker vi om, og vi er alle 
enige om at trygghet er med på å skape livskvalitet.

Et annet gode er at vi betaler riktignok for 
fysioterapibehandlingen her. Men allere-
de etter to uker hjemme på Eidsvoll, har 
vi fått refundert store deler av utlegget 
fra HELFO. Det resterende beløpet som vi 
har lagt ut, gjør at vi nå har opparbeidet 
frikort for egenandelstak 2. Med andre 
ord så har vi ingen utgifter til vår neste 
fysioterapibehandling her på Valle Mari-
na i 2020.

På den gode erfaringssiden ser vi at vårt 
høye blodsukkernivå synker under op-
pholdet her nede. Vår fastlege gjorde oss 
oppmerksomme på at dette ville skje i varmere klima. Det stemmer. Hvorfor vet vi ikke, 
men det er et faktum som vi registrerer med tilfredshet.

En annen stor plussfaktor er at energinivået vårt stiger betraktelig. Vi vet ikke hva som 
skjer, men vi registrerer og gleder oss over at vi orker mer. For oss er det ingen selvfølge å 
kunne gå en spasertur uten å være helt utslitt. Nå orker vi, og målet om å gå til Arguine-
guin er krysset ut. Helt utrolig. Om noen skulle sagt det til meg når jeg dro hjemmefra en 
kald januardag, hadde jeg trodd de spøkte med meg. Men dette er en realitet. Vi er spent 
på hvor lenge energinivået og livet uten smertestillende medisiner varer – men de stråler 
og oser av energi begge to etter drøye to uker hjemme. Valle Marina sparer helsevesenet 
i Norge for utrolig mye, og det er LIVSKVALITET i hver time investert på Valle Marina. Vi 
kommer igjen - helt sikkert. Ses vi?



Faktaboks om Valle Marina: 
DET NORSKE HELSESENTER, S.A. 
VALLE MARINA. 
Calle Bjorn Lyng, 2. 35120 Arguineguin. Gran Canaria. 
Tlf. + 34 928 15 02 
E-post:info@vallemarina.no 
www.vallemarina.no

• Består av 57 nydelig bungalows/leiligheter, (80 i anlegget) 
• En stor familieleilighet tilpasset barnefamilier, inntil 6 personer 
• Stort svømmebasseng, som er oppvarmet i vintersesongen, 250 
• Barnebasseng 
• Behandlingsbasseng, 34O 
• Treningsrom 
• Spisesal for grupper 
• Restaurant 
• Resepsjon norsktalende fra 08:00 - 22:00 
• Nattevakt 
• Frodig beplantet område tilpasset astmatikere 
• Hele området er inngjerdet, ingen biltrafikk 
• Stille, trygt og barnevennlig 
• Flere leiligheter tilpasset rullestol 
• Gangsone til alle leiligheter kan nås uten trapper 
• Et av verdens beste mikroklima 
• Godt egnet for allergi, eksem, psoriasis, revmatisme og 
    lungesykdommer i et av verdens beste mikroklima 
• Vanntemperatur i sjøen 20 – 23 grader 
• Sandstrender 8 minutters gange unna 
• Helsehus 
• Fysioterapiavdeling med avtale med Helfo 
• Tilgang til lege hver morgen kl. 09.00 
• Avtale for legebehandling med Atlantic Clinic 
• Avtale for sykehusbehandling med Clinic San Roque Meloneras 
• 9 leiligheter (langtidsutleie) i Loma Estrella leilighetsanlegg, 
   20 minutters gange fra Valle Marina 
• Avtale med Helsereiser AS for flyreiser etc. 
• Egen transport fra flyplass til Valle Marina 
• Mat og drikke i leiligheten ved sen ankomst til Valle Marina

Bli medlem i NAAF 
og få NAAF-rabatt!

Les mer på naaf.no


