
 

 

Casa Chiquita 
 
 
Kære gæster! 
 
Vi byder Jer hermed velkommen til huset: Casa Chiquita! 
 
Området du nu befinder dig i, hedder Gran Alacant, og adressen er: 
     
    Brisa Mar 425   
    03130 Santa Pola 
    Alicante 
    Espana 
 
Casa Chiquita. 
 
Huset “Chiquita” er opkaldt efter vores søde hund, der elsker varme. Vi håber også, at lyset 
og varmen vil gøre dig godt. Vi har gjort vores bedste for at give dig et behageligt ophold.  
 
Denne lille guide har til formål at give dig nogle praktiske oplysninger og gode fif: 
 
Huset, betjening. faciliteter og daglige gøremål 
 
Vand: Køb drikkevand, også til isterninger. Vandhanevand kan indtages efter kogning - dvs 
til kaffe og te. Vandet i hanerne kan selvfølgelig også anvendes ved bad/vask. 
(”Aqua sin gas” er spansk og betyder "drikkevand uden brus"). 
 
Rygning: Der må ryges på de 4 terrasser. Cigaretter kan købes på tankstationen eller på ”Cen-
tro Commerciales” (C.A. Mercadona). Cigaretter kan også købes hos Cocoa-Bar and the cafe-
teria next to Cocoa-Bar. 
 
Aircondition: Når det er meget varmt/fugtigt, vil begge aircondition-enheder affugte luften. 
Bemærk at Aircondition-enheden ”tænker” en 2-3 minutter før den går i gang. Undgå at blive 
forkølet: selvom det er fristende at indstille indendørstemperaturen meget lavt, anbefaler vi en 
temperatur på 25 grader i stuen, og 23 grader i soveværelset. Da enhederne er meget effektive, 
frarådes det at lade dem køre, når I forlader huset. Det tager kun 10 minutter at opnå den rette 
temperatur, hvis I aktiverer dem, når I ankommer til huset.  
 
Affald: Ud af hovedporten og til højre 200 meter. 
 
Håndklæder: Du er velkommen til at benytte vores håndklæder, hvis du sørger for at vaske 
og tørre dem efter brug. 
 
Privat: Røde strips indikerer, at skabene er private. 
 
Ødelagte ting: Køb et nyt glas eller askebæger eller fortæl det til nøgledamerne. 
 
Nøgleudlevering, sengelinned og transport: På den sidste side i denne vejledning  - under 
overskriften Kontakt - vil du finde de kontaktadresser, du vil få brug for. 
 



 

 

Elektriske installationer 
 

I Spanien er der generelt lavere El-kapacitet. Dette medfører blandt andet, at det ikke er  
muligt at anvende alle el-drevne apparater samtidig.  
 
TV, Radio, Video/DVD: Kan frit anvendes. Fjernsynet kan pt. kun modtage spanske kanaler; 
men skulle du have lyst til at se danske eller engelske film, er du velkommen til at benytte 
DVD’en. 
 
Aircondition/klima-anlæg: Der er aircondition i husets stueetage, samt i soveværelset på 1. 
sal. Enheden kan afkøle eller opvarme luften til den ønskede temperatur. De kan kontrolleres 
med de tilhørende fjernbetjeninger (se også foregående side). 
 
Radiatorer: Her er 2 radiatorer samt klimaanlæg (aircondition-enheden kan både opvarme og 
nedkøle). Skulle du få lyst til at anvende pejsen, kan du købe brændeknuder på tankstationen 
på tankstationen ved Lidl/Mercadona. Vær omhyggelig ved brug af pejsen. 
 
Vaskemaskine: 
Kun sæbe i den midterste skål. Skyllemiddel i rum C. 
Stil programvælgeren på ”Normal” (3), og indstil temperaturen. 
 
Opvaskemaskine: 
Sæt på symbol / tryk på start. 
 
Komfur/bageovn: Tænd for minuturet , eller stil uret.  
 



 

 

 
 
Udendørs faciliteter /Området 
 
 
Swimmingpool: Ligger ca. 200 m herfra. Gå til venstre fra havelågen indtil du kommer til 
vejen/parkeringspladsen – her drejer du til højre, og fortsætter ca. 100 meter. Der er 3 bassi-
ner: Et voksenbassin, et soppebassin samt et børnebassin.  
Åben fra maj til oktober (alt efter vejret). 
Endvidere er der en boldbane. 
 
Strand: Ligger ca. 2 km herfra ad offentlig vej. Drej til højre uden for porten og fortsæt til T-
krydset. Her drejer I til venstre, og fortsætter til den første rundkørsel, og drej her til højre. 
Kør derefter lige ud, ned ad bakken til stranden. 
Følg vejen venstre om ved stranden og gå ned lidt før det første km skilt. 
Sandbunden er særlig god her. 
Ligger lidt før en by med højhuse, barer og hoteller. 
På stranden forefindes et ishus/lille bar/toilet. Man kan også dreje lidt til højre mod Santa Po-
la, og umiddelbart efter til venstre, ligger en anden god strand  - Carabassi Strand. 
Der er mange små spisesteder henne ved højhusene. 
 
Vælger I at gå til stranden, er der alligevel langt hen til det bedste strandområde, synes vi. 
Har I bil ligger der en meget anbefalelsesværdig strand i Santa Pola helt til højre nede ved 
kysten, bag den argentinske restaurant. 
 
Casa Lucentum: Besøg eventuelt vores andet hus: Casa Lucentum: Gå ned på Avenida 
Escandinavia, og drej til højre ca. 300 m. Ligger på venstre side: Brisas del Faro 67. Du kan 
også gå bagved huset ud i det grønne område og til venstre ad stien. Denne gåtur tager ca. 9 
minutter. Der er gode gåtursmuligheder bagved Casa Chiquita i det grønne område. 
 
Casa Salinas: Besøg eventuelt vores tredie hus: Casa Salinas:  
Det tager 1 minut at gå derhen – Brisa Mar nr 371. 
Der er gode gåtursmuligheder bagved Casa Salinas/Casa Chiquita i det grønne område. 

 



 

 

Sådan finder du vej 
 
 
For at kunne finde vej i Gran Alacant er der nogle områder, som du vil få behov for at kunne 
finde. Disse beskrives i det følgende: 
 
Avenida Escandinavia 
Dette kan passende kaldes for hoved-tilkørsels/frakørselsvejen i Gran Alacant. 
Drej til højre når I kører ud af hovedporten, og fortsæt indtil T-krydset. Denne vej er netop 
Avenida Escandinavia. 
 
1. Rundkørsel 
I denne rundkørsel – der ligger for anden af Avenida Escandinavia - mødes 4 veje:  
Avenida Escandinavia og 3 andre. Du kan gå til denne rundkørsel på 10-12 minutter. 
Hvad enten du vil til stranden, handle ind eller forlade området for at besøge de større nabo-
byer, kommer du igennem denne rundkørsel. 
Sådan kommer du til rundkørslen: Drej til højre når I kører ud af hovedporten, og fortsæt ind-
til T-krydset. Drej til venstre ad Avenida Escandinavia, og fortsæt indtil rundkørslen. 
 
 
2. Rundkørsel 
Denne rundkørsel finder du, hvis du – når du kommer fra Avenida Escandinavia - drejer ”til 
venstre” – d.v.s. at du fra Avenida Escandinavia tager 3 afkørsel. Du kommer til denne rund-
kørsel, når du er på vej til at forlade området. Afstanden fra 1. Rundkørsel til 2. Rundkørsel 
er ca 2 kilometer. Vejen svinger til venstre, så rundkørslerne kan ikke ses fra hinanden. Du 
kan selvfølgelig gå, men du vil fortrinsvis stifte bekendtskab med 2. Rundkørsel, hvis du er 
kørende. 
 
Sportshal/Stadion 
Dette er et udmærket kendemærke som ligger på Avenida Escandinavia.  Sådan kommer du 
til sportshallen: Drej til højre når I kører ud af hovedporten, og fortsæt indtil T-krydset. Drej 
til højre ad Avenida Escandinavia, og fortsæt indtil du finder sportshallen på højre hånd. Det 
kan dårligt overses. 
 
Cocoa-bar: Når denne bar er medtaget her, er det fordi den er billig, har åben til sent, og her 
kan du få pasta, pizza mm (indtil kl 23:00). Og her er tale om gode pizzaer!! 
Ankommer du sent, er dette et udmærket sted at få ”tanket op”. 
Cocoa bar finder du, hvis du går til højre ved ovennævnte T–kryds – ca 400 meter på venstre 
side af gaden. En gåtur på 10 minutter. 
 
 
 
 


