Husorden i Nerja
Velkommen til Calle Capuchinos 80 i Nerja.
Vi håber, at I får en dejlig ferie og nyder lejligheden, området, byen, strandene og alt det andet der
er at se i Andalusien. Vi har udarbejdet lidt praktiske råd og en husorden, som vi beder jer efterleve.

ner dørene så husk at lukke disse vinduer så de ikke
smækker i eller man støder ind i dem.
Luk døre og vinduer når I anvender aircondition, da
anlægget ellers vil køre konstant, og det er ikke
energibesparende.

Nøglerne

Affald

De fem nøgler er til gitterlågen ind på terrassen, til
stue-, soveværelses- og kælderdøren samt boksen.

Affaldsposer kommer hurtigt til at lugte, så tøm
dem ofte og kom altid en ny pose i. Der er et affaldsrum (BASURA) nede på vejen, Calle Capuchino,
bag de hvide jernlåger. Flasker skal afleveres i de
grønne flaskecontainere i starten af Calle Capuchino.

Af sikkerhedsmæssige årsager er der to hængelåse,
som sidder indvendigt på døren til stuen og soveværelset. Disse låse må ikke fjernes. Lejligheden skal
altid være låst, når I forlader den – også selvom det
er kortvarigt.

Værdiboks
Boksen i skabet til venstre for køleskabet kan låses
med nøgle og kode. Vi beder jer om IKKE at anvende
koden, da den er svær at få til at virke. Vi har sat
tape hen over, så man ikke kommer til at røre den.
Kodelåsen spærrer for brug af nøglen, så hvis I
først har drejet på koden, så kan I IKKE anvende
nøglen bagefter.

Markise, parasol og hynder

Da det hurtigt kan blæse op, beder vi jer om at køre
markisen ind om natten og når I forlader lejligheden. Ligeledes beder vi jer tage hynderne ind og slå
parasollen sammen.

Vinduer & aircondition

Vinduerne i stuen og soveværelset kan åbnes. Der er
fluenet for, der gør det behageligt om sommeren,
hvis man ønsker at få lidt luft om natten. Når I åb-

Jeeves Villa Management
I kan komme ud for, at en person fra firmaet ”Jeeves Villa Management” kommer forbi i løbet af ugen
for at kontrollere om alt er i orden, og det er en
sikkerhed vi betaler ekstra for.
De står IKKE for udlejning eller servicering – så kun
hvis der er noget meget akut eller noget der ikke
fungerer, fx toilet, køleskab, komfur, vaskemaskine
eller lignende – så kan de være behjælpelige med, at
få det repareret eller udskiftet.

Drikkevarer & Vandet i hanerne
Vi efterlader som regel lidt vin på hylderne, en lille
en til kaffen i skabet, og øl og vand på køl. Det må I
gerne benytte jer af, hvis I bare tænker på, at vi
også gerne vil nyde godt af det når vi kommer tilbage til Nerja – fyld derfor op igen med det I bruger.
Endvidere kan I drikke vandet i hanerne, så I behøver ikke slæbe store femliters dunke med vand. Og
det kan faktisk blive dejligt koldt.
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Bussen

Vand planterne

Hver time (se køreplanen) kører der bus fra det
lokale SUPERMERCADO til byen og stranden.

Vi har en stor Bouganvilla (den med de violette blomster), stående på den nederste terrasse og ligeledes
tre krukker med store planter. Vi vil blive glade, hvis
I vil give dem noget vand i løbet af den tid I er der.
Brug vandkanden eller haveslangen.

Morgenbrød
I perioden fra påske til slutningen af oktober kan du
hver morgen, fra cirka klokken 9.00, hente friskt
morgenbrød i det lokale SUPERMERCADO.

Swimmingpoolen
Swimmingpoolen har åbent i perioden fra påske til
slutningen af oktober. Husk adgangskortet der hænger på køleskabet. Der er kun adgang for ejere og
gæster fra San Juan de Capistrano. Du kan blive
kontrolleret, når du kommer ind i poolområdet, så
her skal du kunne fremvise adgangskortet.
Hæng poolkortet tilbage på køleskabet, da vi kun har
det ene. Børn under 12 år skal lovmæssigt være ledsaget af en voksen. Hvis du tager håndklæder med
til poolen, så brug de kulørte badehåndklæder.

Tøj til tørre
Det ikke tilladt, at hænge håndklæder og tøj til
tørre på gelænder og rækværk rundt om terrasserne. Brug det lille tørrestativ, og placer det et sted
hvor det generer mindst muligt, og så man ikke kan
se det fra vejen.

Ekstra sengetøj og håndklæder
Sengene er redt når I kommer og der ligger friske
håndklæder parat. Og så ved vi godt, at I kan få
brug for ekstra i løbet af ugen. Derfor er I velkommen til at bruge af vores lager, når blot I kun leverer et sæt til vask efter endt ferie.

Lokale markeder
Hver søndag, fra 10-14, er der et lokalt loppemarked
(med brugte og gamle sager) 10 minutters gang fra
lejligheden - ved Urbanisation Flamingo.
Hver tirsdag, fra 10-14, er der lokalt marked på
samme sted, med frugt & grønt, tøj og meget andet.
Disse markeder findes i de fleste kystbyer på forskellige ugedage.

Når ferien er slut
Når I skal hjem beder vi jer om, at I tage sengetøj
(dynebetræk og lagner) af og samle det i en bunke
ved stuedøren sammen med håndklæder, viskestykker og bademåtte. Så kan det let afhentes.
Slutrengøring inkluderer vask af ét sæt sengetøj og
ét sæt håndklæder pr. person – så hvis du bruger
mere i løbet af ugen, så vask lidt undervejs og læg
det rene tilbage i skabet. Vær dog opmærksom på,
om det er rigtig godt tørt inden du lægger det i
skabet – så det ikke kommer til at lugte fugtigt.

Returnering af nøgler
Så snart I kommer hjem beder vi jer sende nøglerne
tilbage til os, Michael Schmidt, Sneppevænget 108,
2980 Kokkedal, Danmark.

Spørgsmål under ferien
Er der noget på ferien I bliver i tvivl om, så er I
altid velkomne til, at ringe til mobil +45 25 29 84 47
eller +45 49 18 19 88 i aftentimerne. Turistbureauet
ligger i centrum af Nerja, lige ved siden af rådhuset
ved Balcón de Europa. Her kan I få oplysninger om
hvad der aktuelt sker i og omkring Nerja. Vi ønsker
jer en rigtig god ferie, og håber I får lyst til at gentage den en anden gang.

Kørselsvejledning
Vi vedlægger en beskrivelse af turen fra Malaga
Lufthavn til Nerja samt et bykort, hvor I også kan
finde San Juan de Capistrano og Calle Capuchino i
firkanten A12 øverst til højre.
God ferie.
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”Tjekliste ved afrejse”


Når I rejser, så husk følgende …
Saml sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude og bademåtte i en bunke og læg
det indenfor terrassedøren i stuen (så bliver det hentet af rengøringen)
Tøm køleskab og fryser for madvarer
(gør køleskabet og fryseren rent, og lad dørene stå åbne når strømmen er afbrudt)
Sæt lidt øl og sodavand på køl (køleskabet bliver tændt inden de næste ankommer)
Suppler med øl, sodavand og vin (sæt det i skabet under køkkenbordet)
Tag stikkene ud af kaffemaskine, mikroovn og/eller elkedel
Tør køkkenbordet af for krummer (ellers kan der komme myrer)
Luk vinduerne
Kør markisen helt ind (sæt stangen i hjørnet i soveværelset)
Tag den øverste del af parasollen ind (sæt den i hjørnet i soveværelset)
Tag alle hynderne ind (stil dem op ad væggen ved spisebordet)
Placer poolkortet i holderen på køleskabet
Slå vaskestativet sammen (sæt det ind i vaskerummet)
Tøm boksen for værdigenstande, og lad bokslågen stå åben
Tøm skraldeposen (afleveres i affaldsrummet på vejen – BASURA) og fjern flasker
Tjek at der ikke ligger glemte sager under senge og sofaer
Sluk for strømmen (el-tavlen er på væggen i stuen til højre for døren)
Luk for vandet (på terrassen, til højre for stuedøren bag den sorte låge)
Marts 2012

