
Welkomstboekje Casa Montgrí

Carrer Andorra 66B, Torre Vella
Torroella de Montgrí

España

Glasvezel Wifi: Kies MOVISTAR_FAB6 of scan QR
Password: Nf8CamG7hg49725cXy7M



Beste gasten

Welkom in Casa Montgrí. We hopen dat u zich in ons huis thuis zult voelen en veel plezier
beleeft aan uw verblijf. Wij wensen u een prettige vakantie toe.
In dit boekje treft u huisregels aan en tips voor een fijn verblijf in Casa Montgrí.
Heeft u opmerkingen ter verbetering van dit boekje, het huis of leuke tips voor uitjes: Laat het
ons weten via e-mail: info@casamontgri.nl

Huisregels

Aankomst

Er staat frisdrank, een fles water, wijn en bier voor u klaar. Ook toiletpapier, blokjes voor de
vaatwasser, (af)wasmiddel en kruiden zijn aanwezig. Om dit ook voor de huurders na u mogelijk
te maken, willen wij u vragen het gebruikte weer aan te vullen of bij wasmiddel een lege fles te
vervangen door een nieuwe.

Planten

Graag 2 maal per week de planten water geven. U kunt de gieter bij het kraantje aan de zijkant
van het huis vullen.

Roken en dieren

Casa Montgrí is een niet rokers huis. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

Tenzij we dit anders met u hebben afgesproken kunt u de woning vanaf 16:00 op de
aankomstdag betrekken. Op de dag van vertrek willen we u vragen de woning voor 10:00 te
verlaten in verband met de schoonmaak..

Meubels

Graag de meubels, die binnen staan, binnen laten staan. Mocht u dingen verplaatsen tijdens de
verhuur, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze voor uw vertrek weer op hun plek terug te zetten.

Afsluiten

De woning goed afsluiten als u de woning verlaat. Graag ook de luiken van de slaapkamer dicht.

Vuilnis

Vuilnis kunt u gescheiden in de containers aan de overkant van de straat weggooien.

De dag van vertrek

U dient het huis als volgt achter te laten (zie ook de lijst op de koelkastdeur):
● TV uit. Satellietontvanger uit (= rood lampje blijft branden).
● Afwas schoon in de kastjes.
● Kastjes,fornuis en oven schoon achter laten.
● Vuilnis in de container aan de overkant van de weg weggooien.
● Graag water, frisdrank, wijn, bier en andere basis artikelen aanvullen zoals u de koelkast

en keuken aantrof. Dan heeft ook de volgende huurder een leuke start.
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● Graag de luiken dicht.

Verhuur en service

De verhuur van het benedenhuis wordt gedurende het gehele jaar door ons zelf verzorgd:
Peter en Simone Bruinink tel. +31 6 24 134 066
Ubbergseveldweg 54 e-mail: info@casamontgri.nl
6522 HH Nijmegen www: http://casamontgri.nl

Klachten

Mocht u klachten hebben of mochten er defecten zijn in de woning, willen wij dit graag weten.
We zullen er alles aan doen om deze zo snel mogelijk op te lossen om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken.

Praktisch in huis

Hieronder vindt u aantal aanwijzingen over apparaten die mogelijk anders werken dan bij u thuis.

Elektra

De hoofdschakelaars voor stroom zitten in de meest rechtse kast in de 2de slaapkamer. De
schakelaars moeten omhoog staan. Laat deze omhoog staan.

De inductieplaat en oven

De afzonderlijk kookplaten kunt u bij deze inductieplaat instellen met de draaiknoppen aan de
oven.
De oven zet u aan door eerst een temperatuur en wijze van verhitten (grill, hete lucht) te kiezen.
Vervolgens draait u het knopje op het klokje op de oven voorzichtig naar links. Het klokje zelf
reageert hier niet op, terwijl je verwacht dat dit knopje de tijd het klokje versteld.

Verwarming en warm water

Normaal gesproken staat de olie ketel reeds aan voordat u aankomt. Mocht dit niet zo zijn dan
kunt u de ketel aanzetten in het stookhok op de veranda. Het stookhok bevindt zich achter de
witte stalen deur.
In het stookhok staat een grote blauwe ketel met een klepje aan de bovenkant. Als u dat
omhoog doet ziet u de onderstaande knoppen. U kunt de meest rechtse knop (zie foto) van 0
naar warm water of, bij verblijf in de winter, naar warm water en verwarming draaien. U heeft dan
vrijwel direct warm water. De verwarming kan even duren.
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TV en Canal Digitaal

De TV is aangesloten op de satellietschotel op het dak. Via de schotel ontvangt u Canal Digitaal.
Dit betekent naast Nederlandse zenders ook een veelheid aan andere zenders. U bedient de
zenders met de afstandsbediening van satelliet ontvanger. Met dezelfde afstandsbediening kunt
u ook de TV aan en uit zetten.
Voor andere TV functies gebruikt u de Sony afstandsbediening. Met de kleine ronde knop in het
midden van de grote ronde knop op de Sony afstandsbediening of met de menu-knop kunt u
schakelen van analoge TV naar de verschillende digitale ingangen van de TV. AV2 is de ingang
voor de satellietontvanger. Normaal gesproken gaat de TV vanzelf naar deze ingang als de
satellietontvanger aangezet wordt.

Om de satellietontvanger aan te zetten drukt u op de STB knop rechtsboven op de
satellietontvanger afstandsbediening. Op het schermpje van de satellietontvanger ziet u een
aantal teksten verschijnen, waaronder “boot” (betekent: opstarten) en wordt het rode lampje na
een tijdje groen. Daarna kan het nog even duren voordat de TV ook beeld krijgt. Wacht geduldig.
Weer op STB drukken zet de satellietontvanger weer uit.
Mocht de satellietontvanger niet op de afstandsbediening noch op de knopjes op het apparaat
zelf reageren: Trek dan de stekker uit het stopcontact. Wacht 10 seconden en stop de stekker
weer in het stopcontact.

Internet

In dit huis is glasvezel internet aanwezig. U kunt gebruik maken van het internet
door met uw computer, tablet of telefoon contact te maken met de wifi router.
Scan hiertoe de QR of kies MOVISTAR_FAB6 als Wifi netwerk en typ het
wachtwoord: Nf8CamG7hg49725cXy7M in.
Het glasvezel internet heeft een download- en uploadsnelheid van 300 Mbps.

Zwemmen

U kunt gebruik maken van het zwembad bij het restaurant in onze straat. Hiervoor is een
zwemkaart aanwezig in de keukenlade.
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Kinderstoel

Er is een kinderstoel aanwezig in een kast in één van de slaapkamers.

Toeristische tips

Zie onze website http://casamontgri.nl voor de laatste tips.
● Een bezoek aan de plaatselijke markten (zie onze website: http://casamontgri.nl)
● Een boottocht rond de Medes eilanden
● Een bezoek aan de middeleeuwse dorpjes Pals, Peratallada, Monells, Besalú.
● Een bezoek aan Barcelona. Bijvoorbeeld met de trein vanuit Flacà. U komt dan midden

in het centrum van Barcelona aan. U kunt ook met de auto naar het winkelcentrum La
Maquinista, C/ de Potosí, 2, 08030 Barcelona rijden, waar u de auto kan parkeren.
Vandaar loopt u naar het metrostation Torras y Bages waar lijn L1 u naar het centrum
brengt.
Voor u auto heeft u in Barcelona een milieusticker nodig. Die kunt u bij het
postkantoor kopen. Zie ook:
https://www.anwb.nl/vakantie/spanje/reisvoorbereiding/milieuzones.

● Het museum van Salvador Dalí in Figueres. Het kasteeltje van Gala Dalí in Púbol (op de
weg van Pals naar Girona). In Port Lligat (Cadaques) is ook een Dalí museum.

● Een waterpark. Bijvoorbeeld in Roses (Agua Brava)
● Het kasteel van Torroella de Montgrí. Dit is alleen lopend te bereiken. De straat bij het

stoplicht voor de 2de rotonde in Torroella gaat u rechtsaf. Aan het eind van de straat
moet u gaan lopen. Dit duurt ongeveer 1 uur. Het uitzicht van boven is geweldig. Neem
drinkwater mee.
U kunt ook direct vanuit ons huis naar het kasteel lopen via de groene witte route. Deze
route duurt ongeveer 1:30 uur.

● Denk ook aan een van de volgende sporten:
○ duiken bij een van de verschillende duikscholen in l’Estartit
○ paardrijden bij Mas Paguena bij l’Estartit,
○ tennissen,
○ waterskiën,
○ kajakvaren,
○ zeilen,
○ squash,
○ minigolf,
○ golfen bij de Pitch & Put Par 3 Gualta bij Torroella de Montgrí of Empordá Golf
○ karten op de baan langs de weg van Torroella de Montgrí naar hier.

● Kleinere strandjes: la Gola bij de monding van de Ter, l’Escala, Sa Riera en Sa Tuna bij
Begur, LLafranc, Tamara, Aiguablava, Calella de Palafrugell.

● Groot strand: l’Estartit. Groot breed strand dat geleidelijk afloopt. Geschikt voor kleinere
kinderen. De auto kunt u op het strand gratis parkeren.

● Wandelen langs het strand. Bij voorbeeld van Llafranc naar Calella de Palafrugell. Vanaf
het strand van Llafranc rechts de trappen op. Dan volgt u het pad langs de rotsen met
schitterend uitzicht.

● Wandelen in het natuurpark Montgrí direct achter het huis. U kunt tussen huisnummer 48
en 50 het bos in lopen. Daar vindt u als u even omhoog loopt een pad met diverse
aangegeven routes.
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● Grieks-Romeinse opgravingen: Empuries (l’Escala).
● Cap de Creus, Cadaques.
● Peratallada: Historisch centrum met leuke terrasjes.
● Natuurpark: Aiguamolls de l’Emporda
● Botanische tuin in Calella de Palafrugell.
● Het meer van Banyoles

Feestdagen

De GP supermarkt beneden aan de heuvel is bijna altijd open behalve 1ste kerstdag. Andere
winkels kunnen op feestdagen gesloten zijn.

1 januari Nieuwjaar
6 januari Driekoningen
19 maart San Jose
… Goede vrijdag, Paasmaandag
23 april San Jordi
1 mei Dag van de arbeid
24 juni San Juan (met vuurwerk)
16 juli Feest van de vissers
26 juli Jaarfeest l’Estartit
15 augustus Maria hemelvaart
20/28 augustus Jaarfeest Torroella de Montgrí
11 september Nationale feestdag van Catalonië
12 oktober Dag van de Hispanitas
1 november Allerheiligen
6 december Dag van de constitutie
8 december Onbevlekte ontvangenis
25/26 december Kerstmis
31 december Oudejaarsavond (zonder vuurwerk)

Tot ziens

Wij hopen van harte dat u geniet van uw vakantie.

Hartelijke groeten van Simone en Peter Bruinink
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