Velkommen til Mediterra

Praktiske oplysninger
Indkøbsfaciliteter i nærheden:
Kwik save: Supermarked ved Torremuelle afkørsel (mod Fuengirola), åbent
søndag 10-16, alle øvrige dage fra kl. 8.30.
Opencor: Supermarked bl.a. i Benalmadena marina, som har åbent alle ugens
dage.
Supercor: Stort supermarked på kystvejen ved Casino Torrequebrada med
bl.a. en lækker delikatesse og fiskeafdeling. Åbent mandag til lørdag fra kl.
9.30 til 21.30.
Mercadona: Stort nyt supermarked ca. 1½ km. fra Mediterra. Drej til venstre
ud af Mediterra og følg skiltene (ned ad bakken). Åbent mandag til lørdag fra
kl. 9.15 til 21.15.
Restauranter i nærheden:

Velkommen til vores ferielejlighed i resortet Mediterra i det attraktive
Benalmadena Costa. Vi håber, at I vil nyde jeres ophold, og vi ønsker Jer en
rigtig god ferie.
Vi henstiller venligst til, at lejligheden og det tilhørende inventar bliver
behandlet med den fornødne påpasselighed og respekt. Endvidere gør vi
opmærksom på, at rygning og husdyr ikke er tilladt i lejligheden.
Mediterra og Benalmadena har meget at byde på. Vi anbefaler swimming
poolen og fitness centret i Mediterra, restauranterne i Benalmadena Marina
samt Benalmadena Pueblo. Endvidere ligger den flotte Torrequebrada
golfbane lige ved siden af. For børn er der desuden Tivoli World, Aqualand
m.v. Stranden er også et besøg værd. Hvis man vil på sightseeing, er der fine
udflugtsmuligheder til Malaga, Marbella, Gibraltar, Sierra Nevada
(skitur/vandretur), Granada (Alhambra) samt Sevilla.
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I Golf Torrequebradas restaurant kan I nyde en god frokost i flotte omgivelser
med udsigt til golfbanen og Middelhavet.
Herudover i Benalmadena pueblo og marina (vi henviser til oversigten med
insider tips).

Hvis I under ferieopholdet har brug for at kontakte os, kan I ringe på telefon
+45 40 45 63 19 (Lars Jønstrup Pedersen) eller telefon +45 22 20 21 06 (Bjørn
Winkler Jakobsen).
Endvidere kan Jannie Daniels kontaktes på telefon 0034 696 590 980.
Vi henviser i øvrigt til lejebestemmelserne.
Vi håber, at I får nogle rigtige gode oplevelser i Benalmadena og omegn og
bliver tilfredse med lejligheden. I så fald håber vi, at I vil leje lejligheden en
anden gang og anbefale den til venner og bekendte.
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Øvrige informationer
Nyttige telefonnumre:
Taxa:
Malaga lufthavn:
Lægecenter:
Turistinformation:
Tandlæge:
Nødopkald:

Golf

952 441 545
952 148 838
900 444 999 (åbent 24 timer)
952 442 494
952 665 306
112

Ankomsttidspunkt: Søndage fra kl. 16
Afrejsetidspunkt: Søndage senest kl. 10
Ankomst- og afrejsetidspunkt skal aftales med Jennie. I skal sende en SMS til
Jennie, når I kører fra Malaga lufthavn, så hun ved hvornår I ca. ankommer til
Mediterra. (Se yderligere oplysninger i kørselsvejledningen).
Ved ankomst vil der være en lille velkomstpakke som inkluderer vand, mælk,
kaffe, te, sukker samt en rulle toiletpapir og køkkenrulle.
Husk venligst at aflåse lejligheden hver gang den forlades (nøglen skal drejes
rundt 2 gange).
Skraldespande er placeret uden for resortets hovedindgang. Husk at tømme
skraldespanden inden lejligheden forlades samt ikke at efterlade madvarer.
Medbring venligst badehåndklæder til poolen/stranden.
Bemærk at håndklæderne ikke må hænges til tørre på altanens gelænder –
benyt venligst tørrestativet. Øvrige håndklæder, linned, viskestykker m.m. er
inkluderet i den samlede lejepris.
Aircondition:
Husk venligst at slukke for aircondition anlægget hver gang lejligheden
forlades.
Knappen til venstre: tænd/sluk. Der skal står ”A” i displayet og styrken på ”fan”
skal blinke for systemet styres automatisk.
Knapper til højre: Indstil den ønskede temperatur. Anvend ikke A/C samtidig
med brug af ovn mv, da relæet kan slå fra pga. overbelastning.

Kun 400 meter fra lejligheden ligger Golf Torrequebrada. Banen er opført i
1976 og designet af Pepe Gancedo. Fra samtlige 18 huller, der ligger i et
kuperet terræn, er der udsigt til Middelhavet og bjergene. Banen har flere
gange lagt græs til de åbne spanske mesterskaber. Banen er en par 72 på
5.763 meter fra gul tee med en slope på 133.
Der ligger i øvrigt mere end 50 golfbaner inden for kort afstand fra lejligheden,
heriblandt Valderrama.

Parkering:
Ved kælderrum nr. 13 – ca. 25 m inde i parkeringskælderen på højre side.
Strøm: 220 volt – Der kan anvendes danske stik uden adapter.
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