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Affald
Affald skal bæres hen i de nærmeste grønne eller grå containere som står tættest på.
De rykker ofte rundt på dem – så se Jer om efter den nærmeste. Men der vil altid
findes containere ved det lokale supermarked og på hovedgaden, hvor der også kan
afleveres glas.

Aircondition
Der er 3 separate air-cons, én I stuen, én i det store soveværelse med dobbeltseng og
én i det værelse hvor der er 2 separate senge (Børneværelset). Fjernbetjeningen til
den i stuen hænger på væggen lige efter indgangen til lejligheden. Til de 2 andre
hænger den på væggen ved den ene seng. AIRCONDITION MÅ ALDRIG VÆRE TÆNDT
MENS VINDUER OG DØRE STÅR ÅBNE.

Altanmøbler
Der er et rødt spisebord til 2. Et andet rødt bord findes nedenunder, som kan tages
op, hvis I er mere end 2 der ønsker at sidde og spise på altanen. Herudover 2 hvide
stole med lammeskind. Desuden findes en ”benpuf” som står i stuen, kan ligeledes
bruges på altanen. De tåler at stå ude i alt slags vejr, og en lille ”trappe” til at sætte
små forfriskninger på. Alt skal tages ind når i tjekker ud – og alle hynder skal ind
dagligt, i tilfælde af regn.

Babyer, små børn og udstyr til disse
Der findes ingen babyseng eller babystol i lejligheden, disse ting skal i selv stå for (leje
af)

Bagagevægt
Findes i lejligheden. Du kan veje din kuffert ved hjemrejse, så du slipper for at betale
ærgerlige penge i overvægt. Ligger i nederste skuffe i lille værelse.

Busser
Der går busser fra hovedgaden. De går mod hhv. Alicante og Santa Pola og koster et
par euro hver vej.
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Drømmesenge
Der er 2 drømmesenge, som kan bruges hvor I lyster det ☺

DVD
Se DVD eller BLURAY. Der findes et antal DVD og et få BLURAY film i lejligheden.
Medbringer du dine egne film, husk da, at få dem med hjem igen når du rejser. Med
TV boksen har DVD´erne fået en mere tilbagetrukket tilværelse. Men både maskine
og film kan findes i skabet i det store sobveværelse.

Grill
Kulgrillen uden røg. Følg anvisninger der ligger i den mellemste skuffe i stuen og du vil
være klar til at grille efter 4-5 minutter. Der skal anvendes optændingspasta der bør
findes i lejligheden, da det nok er vanskeligt at skaffe det dernede. Hvis du bruger det
sidste under dit ophold, SKAL DETTE MEDDELES OS, så vi kan skaffe nyt. Kul kan
købes billigt i én af de kinesiske butikker. Det er et krav, at grillen gøres rent efter
brug, uanset man kun bruger den én gang under sit ophold.

GPS, herunder koordinater
TomTom XL2 IQ Routes Edition Europa 42. Der findes en GPS i lejligheden til fri
afbenyttelse for vores gæster. Du behøver således ikke at huske din egen hjemmefra.
GPS´en er forudindstillet til Spanien – så alt du skal gøre, er, at huske den på de
længere ture og selvfølgelig, lige finde lejligheden selv på egen hånd ☺. Den er meget
nem at bruge, hurtig at betjene, finder hurtigt satellitter og har en god stor skærm.
HUSK AT AFLEVÈR EFTER ENDT BRUG. HUSK OGSÅ, AT FÅ SUGEKOPPEN MED – DEN
GLEMMER MAN TYPISK.
Lejlighedens GPS koordinater er: 38.234761, -0.526635. Hvilket bringer jer tæt så på
lejligheden som det lige nu er muligt, indtil Google laver næste opdatering
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Fodbold
Holder man af at se topfodbold live, er der mulighed for at se 2 klubber, der begge
ligger i nærområdet. Den ene er Alicante klubben Hercules, der pt. ligger i den 3.
bedste division. Se mere på klubbens hjemmeside her:
http://www.herculesdealicantecf.net/
Den anden klub er Elche CF der ligger omkring 20 km fra lejligheden. De spiller i
segunda division (2. bedste). Se mere på deres hjemmeside: www.elchecf.es

Fyrfadslys
Der er mange stager til fyrfadslys i huset. Medbring gerne en pose hjemmefra. Duftlys
købt i Spanien må IKKE bruges. De soder væggene. Bruger i "tæt på" alle lys under
jeres ophold, fyld da venligst op!

Fryseboks
Findes i skabet i det lille værelse. Frostelementer findes i fryseren.

Helligdage i Spanien 2018
Dette er en oversigt over Spaniens nationale helligdage, hvor næsten alle butikker og
forretninger har lukket. Vær opmærksom på dette ift. indkøb oa:
San Jose 19. marts, Skærtorsdag, 13. april - Langfredag, 14. april – Langfredag, 16.
april – Påskesøndag, 17. april – 2. påskedag, 01.maj – Arbejdernes kampdag, 15.
august - Maria Himmelfart, 12. oktober – Colombus dag, 01. november – Aller
Helgens Dag, 6. december – Grundlovsdag, 8. december – Den Ubesmittede
undfangelse, 25. december – Juledag. Vær opmærksom på, at de enkelte regioner kan
have deres egne helligdage, hvorfor ovenstående kun er vejledende.
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Hvordan kommer jeg fra lufthavnen til lejligheden?
Efter at have forladt biludlejningshuset, hold da til højre. Kør ad N332 mod Santa
Pola. Følg N332 gennem tunnellen. I skal tage 2. afkørsel efter tunnellen. Ved
afkørslen vil I se et skilt på højre hånd hvor der står: Gran Alacant (der er en
tankstation på den modsatte side). Hér drejer du af. I er nu i Gran Alacant. I kommer
herefter til rundkørslen med bycenter, LIDL og Consum på højre hånd. Hér tager I
afkørslen op ad bakken. Ved næste rundkørsel tager I sidste afkørsel. Så er det 1. vej
på højre hånd, hvor den lange hvide mur slutter. Så første gang til venstre, Lige over i
første kryds. I 2. Kryds til højre (huset er brunt) – så er det nummer 5 på venstre
hånd. Adressen er: Calle Orden Dorico nr. 5. Lejligheden øverst hvor der er markise.
Huset nedenunder har navnet: ”Carla”. Det er nemmere end det ser ud ☺Med
GPS: Skriv Gran Alacant på Jeres GPS (Eller indtast førnævnte adresse). Med Taxa: Sig
I skal til Gran Alacant (eller adressen). Når I kommer til rundkørslen ved Consum og
LIDL guider du vejen (De kan nok ikke finde den)
Se i øvrigt detaljeret rutebeskrivelse under punktet: "efter bestilling"

Internetadgang
Der er adgang til trådløst internet i lejligheden. Ønsker man dette, er prisen 15 kr. pr
døgn. Når betaling er registreret, udleveres koden til netværket. Der findes PC i
lejligheden du kan benytte og kan benyttes efter aftale (se punkt PC).

Kaffe
Der findes en Nespresso kaffemaskine. Maskinen bruger kapsler. Disse skal derfor
medbringes hjemmefra, da man ikke kan være sikker på disse findes i huset. De kan
ikke umiddelbart købes i lokalområdet. Der skal man nok til Alicante. Ønsker man
traditionel kaffe skal dette tillige medbringes hjemmefra (husk også filtre). Elkedel
findes. Nespresso kapsler kan bestilles online via dette link:
http://www.nespresso.com/?s_kwcid=TC|14717|nespresso%20kapsler||S|p|8890107224&gclid=CK_LuPb75qgCFUWFDgodsHYPCw#/dk/dk.

Eller du kan besøge deres butikker. Der kan købes alternative kapsler i lokalområdet
der passer til maskinen og smager mindst lige så godt. Navnet på disse er ”Larome”
og fås i forskellige smags varianter i Maxcoop og Mercadona og koster kun en
tredjedel.
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Kontaktperson(er)
- Paul er vores kontaktperson i Spanien. Han kan træffes på 0034 603751771, hvis I
for AKUT behov for hjælp og KUN HVIS DET ER AKUT. Paul foretrækker at blive
kontaktet på mail: info@mygranalacant.com, eller på Whatsapp (find den i Googleeller Appstore) En god idé er, at lægge hans nummer ind i Jeres personlige
adressebog på Jeres mobiltelefoner. Hvis I skulle behov for at tale med os kan vi
træffes på flg. numre: Dorte: +45 2629 6048. Mail: dortelanggaard@gmail.com Brian:
+45 5085 6048. Mail: rubechjensen@gmail.com

Køkken
Emhætten tændes på væggen til venstre. Komfur – ovn – den midterste knap, skal
ALTID stå den ”hånden”. Kogepladen. Tænd på Φ yderst til venstre. Sæt kontakten i
fra varmtvandsbeholderen. Vaskemaskinen. Drej programvælgeren. Læs i display om
temp. og hvilke skuffer der skal fyldes. Tryk på knappen til venstre, nederst. Når
programmet er færdigt, drejes programvælger tilbage til O øverst. VIGTIGT: Bøjle
BH´er SKAL ligges i vaskepose, der findes i lejligheden.

Ipod dockinganlæg
Beoplay højttaler inkl. Ipad findes i lejligheden. Højtaleren fungerer kun når rammen
er sat på, så hvis du har din egen ipad med, husk da at rammen skal tilbage på plads
(VIGTIGT). Bemærk, at højttaleren kun virker til 4 & 4S. Hovedtelefoner fra
Sennheiser (model HD201) findes også hér Du kan således høre musik uden at genere
dine omgivelser ☺ Opladere til diverse enheder findes, men husk at sætte tingene
tilbage til deres originale plads efter brug.
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Leje af bil
Vi anbefaler at du lejer bilen hjemmefra. Når du har betalt for fly billetten bliver du
automatisk guidet videre til biludlejning. Dog anbefaler vi Holiday Auto eller Ebiludlejning. I højsæsonen er køerne lange når du skal afhente bilen i lufthavnen.
Bemærk hvem der er den lokale agent. Så kan du både afhente og aflevere bilen i
lufthavnen – meget nemt. Der findes i lejligheden en skærm til forruden, der kan
skygge for solen i løbet af dagen. Den er I velkommen til at låne under Jeres ophold,
HUSK DOG DEN SKAL AFLEVERES IGEN INDEN AFREJSE! Hvis I ankommer sent om
aftenen (natten), vil biludlejningen være lukket. Så tjek dette på forhånd. Man kan
betale sig til en udvidet åbningstid

Let fordærvelige fødevarer…
….smides ud, når I skal rejse. Hvis I er orienteret om, at der skal bo nogle umiddelbart
efter Jer, kan I efterlade madvarer som stadig er holdbare til de næste.

Lokalt marked (hver torsdag formiddag 10-14 i højsæsonen)
Uden for huset – til venstre op til hovedgaden og til højre. Ved første rundkørsel
køres til venstre og efter kørsel et godt stykke ligeud, findes markedet på højre side.
Der findes P pladser i området, men kom i god tid, da markedet er populært. Hér kan
købes alt fra frugt, grønt, smykker, tøj og tasker. Her er en oversigt over hvilke byer
der har markedet og hvilke dage (nogle af dem er ret store).
BY
Santa Pola
Elche
Gran Alacant
Alicante

Ugedag(e)
Mandag, lørdag
Mandag, lørdag, søndag (v. stadion)
Torsdag
Torsdag, lørdag

Markise
Markisen på altanen drejes ud og ind med det hvide håndtag som hænger på væggen.
Bliver markisen våd pga. nedbør MÅ markisen ikke rulles ind inden den er helt tør,
ellers bliver den jordslået. Er den stadig våd på afrejsedagen, vil Paul sørge for den
bliver rullet ind når den bliver tør. Vær opmærksom på, at ledningen der fører til
lejlighedens internet er lidt i vejen for markisen – så tænk på det, når du slår markisen
ud og ind.
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Manualer
Der findes manualer til de fleste af lejlighedens tekniske elementer. Disse findes i
midterste skuffe i stuens skænk. Her finder du forhåbentlig svar på de eventuelle
tekniske udfordringer.

Mobiltelefon
Vigtigt: Din telefon SKAL være opsat til udenlands telefoni, ellers vil der ikke være
dækning, altså opkald – ikke muligt. Husk også at slå data roaming fra – ellers kan
det hurtigt blive dyrt , eller hold dig orienteret om SMS´er fra dit mobilselskab og
sørg for at logge på lejlighedens trådløse forbindelse, hvis du har betalt for det. 

Myg
Myg er ikke en plage, men de er der. Men med et par forholdsregler kan du næsten
slippe for dem. Køb en ”før” og ”efter” myg i Matas inden afrejse (det fortryder du
ikke..). Alle vinduer er forsynet med myggenet. I kan altså sove med åbne vinduer*
Der findes en elektronisk fluesmækker i lejligheden. Vær dog MEGET opmærksom på,
at holde den udenfor børneafstand, da den kan give et gevaldigt smæld ved berøring.
*HUSK DOG AT AIRCONS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ VÆRE TÆNDT
SAMTIDIG – EN LILLE KONTROL TIL AT SIKRE, AT VINDUER ER LUKKET, ER, AT I SKAL
HA 2 "TYRE" PÅ HVERT VINDUE SYNLIGE I FORM AF 2 KLISTERMÆRKER.
Myrer ”invaderer” ind imellem lejligheden. I forvejen findes opsatte myredåser. Hvis
ikke, kan de købes billigt i de to kineser butikker.

Nøgler
Den GRØNNE: Er til gitteret ved hoveddøren.
Den SORTE: Er til hoveddøren
Den ORANGE: Er til gitter på altan & den RØDE: Til hovedporten
Til fællespool skal anvendes grøn nøglebrik der ligger i skuffe i stue.
Alle låste døre er farvemarkeret med de nøgler der skal bruges dertil.
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HVIS UHELDET ER UDE OG I SMÆKKER JER UDE UNDER JERES OPHOLD, KAN I RINGE
TIL PAUL). HVIS I IKKE OPNÅR KONTAKT TIL HAM, ER DER KUN ET ALTERNATIV - EN
LÅSESMED. DER FINDES ÉN I ALICANTE OMRÅDET DER ER NORSK-TALENDE OG
HEDDER GUNNAR. TELEFONNUMMERET ER: 0034 609 586 736. DETTE ER
SELVFØLGELIG FOR EGEN REGNING, DER FINDES SOM REGEL OPSATTE
KLISTERMÆRKER OPSAT PÅ HUSET FORAN, DER HENVISER TIL ANDRE NUMRE.

Offentlig pool
Der findes en offentlig pool i området, der klart kan anbefales til børnefamilier der
har fået for meget af strand. Hér er dejligt pool område, toiletter og mulighed for at
spise frokost (kvaliteten af frokost er dog tvivlsom). Hold Jer orienterede om
dagspriser, men det er ikke dyrere end at tage på stranden. Børn under 9 år er gratis.
I betaler for indgangen og hvis I ønsker at leje solsenge. VEJBESKRIVELSE fra
lejligheden: I kører til højre i rundkørslen ved det store center/første gang til højre
herefter/dernæst til venstre 2. gang. Efter 150 m har I poolen på højre hånd. Det er
ofte svært (umuligt), at få en P-plads ved pool området. Parkér i stedet ved
supermarkedet der ligger lige ved siden af (ubegrænset P tid).

Ordbog
Der er en ordbog dansk/spansk, spansk/dansk i huset. Den kan være praktisk at tage
med, når I går ud. Husk, at efterlad den i lejligheden ved afrejse.

PC/Ipad
Der findes PC i lejligheden, Samsung ATIV book 2. Log på som gæst. Tryk pil der viser
”vej” til højre og log ind som gæst. For adgang kræves kodeord. Dette udleveres hvis
der er betalt for internetadgang inden afrejse. Vær opmærksom på, at computeren
kører en del opdateringer, når den ikke har været anvendt i flere måneder. Det kan
derfor nedsætte svartiden en del, indtil disse opdateringer er hentet. Så hav
tålmodighed. Venligst efterlad PC og strømkabel ved afrejse på dens rette plads, som
er i skuffen i det lille værelse. Desuden findes en Ipad 2, 16 gb i lejligheden.
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Planter
Findes der planter på altan eller indendørs skal disse selvfølgelig vandes mens I er
der. Planterne på terrassen er forsynet med selv vandingssystem, så det skal i ikke
tænke på og bliver i øvrigt passet løbende af en havemand, som kan tænkes at dukke
op mens I er der, dog skal han ikke indenfor. Paul er udover rengøringsmand også
vores havemand. Han besøger haven én gang om måneden. Bliver derfor ikke
forskrækket, hvis der render en fremmed mand rundt og rumsterer i haven.

Playstation 2 Mini
Der findes Playstation 2 Mini til ”børnene”. Sættes i gang ved at trykke 1 gang på AVknappen. Udvalget af spil i lejligheden er meget begrænset, så medtag evt. dine egne
spil – og husk at få dem med hjem igen ☺

Postadresse
Lejlighedens postadresse er: Brian Rubech Jensen. C/Canarias 10 - Fase 3 - 1, Bajo 5.
Bloque 1. Gran Alacant. 03130 Santa Pola (Alicante). Nøgle til postkasse findes i første
skuffe. HUSK DEN SKAL AFLEVERES IGEN – VIGTIGT!!!!

Propeller
Der findes propeller i alle værelserne. De kan indstilles med forskellig styrke. UNDGÅ
AT PROPELLERNE MENS AIRCONDITIONS KØRER. VÆLG ÉN AF DELENE TIL
AFKØLING.

Rengøring
Ved feriens afslutning skal lejligheden rengøres. Der er en obligatorisk udgift på 65
Euro som skal tillægges rejsens pris. Vi ordner det praktiske i forbindelse med
rengøringen. Det eneste vi skal vide er, hvornår i hhv. forventer af tjekke ind og ud af
lejligheden (dato og klokkeslæt). I skal dog selv lægge de 65 euro på bordet i
kontanter, inden afrejse.

Sengetøj, håndklæder og viskestykker
Det findes i huset og er inkluderet i prisen. Her er det vigtigt, at I ALTID som det
sidste, sørger for at vaske det sengetøj og de håndklæder der har været i brug og
hænger det til tørre på tørrestativet. Tørrestativet skal selvfølgelig stå indenfor når I
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rejser. Når I ankommer, vil der som oftest stå et tørrestativ med ovenstående og I må
selv have besværet med at ligge rent på sengene. Har I afrejse meget tidligt om
morgenen, SKAL i selv medbringe sengetøj til ferien, med mindre andet er aftalt.
Husk at få det med hjem igen.

Siesta
Vær opmærksom på alt – eller næsten alt – ligesom går i stå når der afholdes siesta
mellem kl. ca. 13.30-16.00. Noget holder åbent, andet gør ikke. Bemærk, at også den
fælles swimmingpool holder siesta. I kan opholde Jer i pool området i siestaen, men
det forventes at der er ro (ikke alle respekterer dette, desværre..) Poolen lukker på et
tidspunkt om aftenen (hold Jer orienteret via opslag ved pool området om regler for
brug af pool området). I disse står der bl.a. at man ikke må indtage mad/drikke, men
det tager vi altså ikke alvorligt.

Solpersienner
Der sidder nederst på alle sol persiennerne en skydelås i hver side. Åbn dem først
(hvis de er låst). Så tager du fat i båndet på siden af vinduet. Træk det lidt ud mod dig
selv og ned af. Når de skal ned igen, trækkes båndet ud mod dig selv (nederst på
båndet) og så lader du bådet glide op. Det er muligt at lukke dem, så der kun er små
lufthuller. Nogle af disse persienner skal hjælpes ved håndkraft, da de med årene er
blevet noget slidte. Specielt persiennen i børneværelset har set bedre tider.

Strøm
Når I ankommer indenfor døren til selve lejligheden øverst oppe, sidder der en hvid
låge på væggen, lige bag døren. Der tændes og slukkes strøm. Vi aftaler hjemmefra
om I skal slukke alt strøm, når I rejser. Som regel vil rengøringen dog sørge for at der
er tændt for strøm når i ankommer.

TV
Anvend den største fjernbetjening. Pt. er der mulighed for at se spanske kanaler, men
TV kanaler kan tilgås via boks. I kan ligeledes se DVD-film. Begrænset udvalg af film
findes i lejligheden. For betjening af TV-boks fremsendes en vejledning på opfordring.
Via boksen kan ses alverdens TV-kanaler, bl.a. danske, utallige film og TV-arkiv. Det er
dog sjældent fuldstændig ukompliceret adgang, så lad være med at lej stedet hvis du
er kommet udelukkende for at se TV.
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Til ”Det Store Center”
Følg ”taxa”-ruten baglæns, eller, når du står på den lille hovedgade, gå modsat vej af
stranden. Ved rundkørslen ned af bakken. Det tager ca. 35 min. I roligt gangtempo at
gå derned.

Til hovedgaden
Uden for huset går du til venstre. For enden af husblokken på den anden side af
vejen, går du til højre. Herefter første vej på venstre hånd og du er fremme. Her
finder du bl.a. hævekort automat, café med lækkert brød, 24 timers butik, apotek og
flere restauranter.

Til stranden
Uden for huset går du til venstre, når vejen ender til venstre igen. Så hele vejen ned
og ved 3 palmer og en bænk første gang der er en vej til højre. 50 m. fremme er
indkørslen til stranden. Det tager ca. 10-15 min. derned, og 20 min. når du skal hjem.
På stranden kan du leje liggestole og parasol til gældende dagspriser (se dagspris på
stedet). Der er også flere strandbarer, hvor der kan købes is, sodavand, spiritus, slik,
snacks og baguettes, men det er dyrt, så en fyldt frysetaske med frostelement kan
anbefales.

Til Supermarked + Restauranter
Uden for huset, gå til højre, i krydset til venstre. Så til højre første gang og du er
fremme ved supermarkedet for enden af vejen (Unide).

Terrassemøbler
Alt står ved siden af trappen. Lad bare parasol foden stå udenfor når I rejser. Bordet
kan I også lade stå ude om natten, men stole vil vi gerne have I tager ind for natten.
Parasollen SKAL slås ned, når der er meget vind (hvilket der ofte ér).

Til swimmingpool
Udenfor til højre. For enden af husene til højre, ned af bakken langs med husene. Følg
vejen ned i bunden til højre og I er fremme. Husk, der skal bruges nøglebrik. Siesta
gælder også for pool. Nøglebrik til pool ligger i skænken i stuen. Husk, at lad denne
blive i lejligheden når I rejser. (se i øvrigt punkt: ”offentlig pool”).
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Taxa til lejligheden
Der er altid mange taxaer udenfor ankomsthallen. Det nye med de spanske taxaer er,
at de er begyndt at køre efter taxameter. En tur fra lufthavnen burde koste omkring
25 Euro inklusive kufferttransportering.

Taxa til lufthavnen
Skal I bruge en taxi til lufthavnen når I skal hjem, skal denne bestilles (I GOD TID) hos
Steve. Nummeret er: 0034 655 499 905. Sig eller skriv til Steve hvornår i gerne vil
hentes ved afrejse og skriv eller sig i slutningen af beskeden eller samtalen, at
afhentningssted er: Coral 1181, Gran Alacant, Brians House, så bør han vide hvor det
er. Steven foretrækker at blive kontaktet på mail som er: stevedale57@msn.com.
Husk at betal chaufføren inden i ”rammer” lufthavnen.

Tæpper
Til udendørs brug er der 2 vattæpper d er ligger på det i børneværelset. Selv efter
vask, vil tæpperne dog aldrig blive fri for ”sandstrand”

Vand
Der sidder 3 haner på væggen, som kan lukke/åbne for vandtilførsel. Der sidder en
bag mikroovnen i køkkenet og 2 bag døren i badeværelset. De kan drejes en kvart
omgang. Den står lodret ned – når der er åbent for vandet og vandret til venstre når
der er lukket. Vi aftaler om i skal lukke for vandet når i rejser! Stikket til
vandvarmeren skal dog altid tages ud.

Vat-hygiejnebind
ALDRIG i toilettet. Kom kun de ting i kummen der hører til. Det står en Vipp-spand til
alt andet ved siden af toilettet.

Vin, sodavand, rengøringsmidler o. lign..
Det er hensigten, at når I ankommer, vil der være et minimum af ting I kan
drikke, såsom kildevand, sodavand og praktiske ting som køkkenruller og
toiletpapir. HUSK derfor, at disse ting SKAL forefindes når I forlader lejligheden,
hvis det var til stede da I ankom. Sørg for, at næste lejere får den samme start
som da I selv ankom.
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Tjekliste:
Når du ankommer
✓ Er der ikke vand, åbnes der for hanerne. Er der ikke strøm, slås strømmen til.
✓ I køkkenet er der en vandvarmer. Sæt stikket i kontakten.
Når du rejser
✓ Efter aftale: Eventuelt lukke de 3 vandhaner og sluk for strøm. VIGTIGT!
✓ Tag ALTID stikket til vandvarmeren ud, så den ikke brænder sammen. VIGTIGT!
✓ HUSK AT LÆGGE 50 EURO KONTANT PÅ STUEBORDET TIL RENGØRINGEN. VIGTIGT!
✓ Lås ALLE døre og gitre. Husk at ALT der tilhører lejligheden skal tilbage på sin plads.
VIGTIGT!
✓ Husk at lad grøn nøglebrik til pool blive liggende i lejligheden. VIGTIGT!
✓ Sørg for, at der findes de mest elementære ting, som: Toiletpapir, køkkenruller,
kildevand og sodavand til de næste lejere. VIGTIGT!
✓ Luk alle vinduer og sænk solgardinerne (efter aftale).
✓ Vask sengetøj, håndklæder og viskestykker som har været i brug og hæng det på
tørrestativet. Der må IKKE efterlades beskidt sengetøj, kun få ting som ét håndklæde og
et par viskestykker, med mindre andet er aftalt.
✓ Tøm køleskab for letfordærvelige fødevarer, hvis vi har aftalt at strøm skal slukkes.
✓ Tag ALT ind fra terrassen med undtagelse af parasol fod.
✓ Tøm skraldespanden en sidste gang
✓ Husk at alle jeres private ting kommer med hjem til Danmark igen
✓ Planter på terrassen skal IKKE vandes – de vander sig selv!
✓ Husk, alle hynder skal tages ind hver dag (det kan regne en gang imellem)
✓ Èt sæt nøgler til lejligheden skal altid blive liggende tilbage. Samme sted som pool brik.
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Vigtige telefonnumre
”Firma”
Alarmcentralen
Apotek, Alicante
Bus, Alicante
Elforsyning
Internet, Grannet
Paul, kontakt
Hospital, Alicante
Konsulat (DK)
Lokalpoliti
Lufthavn, Alicante
Post
Redningstjeneste
Telefonselskab
Tog
Turistbureau,
Alicante
Vandforsyning,
Alicante
Dorte I Danmark
Brian i Danmark

Telefon nr.
0034
0034
0034
0034
0034
0034
0034
0034
0034
0034
0034
1004
0034
0034

112
965201605
965130700
901202020
966699877
603751771
965938300
965207938
965107200
966919100
965281651
965525525
902240202
965200000

0034 965925141
+4526296048
+4550856048

god ferie :-)
Husk, at skrive i gæstebogen på hjemmesiden ☺
dokumentet er opdateret april 2018

