
Casa Lucentum

Kære gæster!

Vi byder Jer hermed velkommen til huset: Casa Lucentum!

Området du nu befinder dig i, hedder Gran Alacant, og bebyggelsen hedder Brisas Del Faro. 
Adressen er:
    
    Calle Brisas Del Faro 67
    03130 Santa Pola
    Alicante
    Espana

Casa Lucentum - den lysende bys hus  .  

Da romerne regerede i landet, blev byen netop navngivet "Lucentum" - hvilket er latin for 
"den lysende by". Vi håber 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.
(Agua sin gas er spansk og betyder "drikkevand uden brus").

Rygning: Der må ryges på de 3 terrasser.

Havevanding: Vand venligst haven hver aften, tak! Brug vandslangen. Hver af planterne får 
godt 1 minuts vand.

Aircondition: Når det er meget varmt/fugtigt, vil begge aircondition-enheder affugte luften. 
Vandet opsamles pt. i en spand, som står udenfor. For at undgå vandskader: Tøm venligst 
spanden før den løber fuld. 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: Husk at fjerne affald dagligt. Grønne affaldscontainere findes til højre udenfor porten.
Genbrug: Her vil du også finde genbrugscontainer for glas, papir/karton & plastikflasker. 

Persienner: Disse skal trækkes op forsigtigt, især det sidste stykke.

Privat: Røde strips indikerer, at skabene er private.

Nøgleudlevering, sengelinned og transport: På den sidste side i denne vejledning  - under 
overskriften Kontakt - vil du finde de kontaktadresser, du vil få brug for.



Ødelagte ting: Køb et nyt glas eller askebæger eller fortæl det til nøgledamerne.

Håndklæder: Du er velkommen til at benytte vores håndklæder, hvis du sørger for at vaske 
og tørre dem efter brug.

Spa-funktion i badekar: Ingen sæbe i badekar ved brug af spa, da sæbe tilstopper dysserne.

Nøgler

Der er hele 5 nøgler at tage vare på (lidt forvirrende!).
Den største er til hoveddøren.
Den mindste er til postkassen
De 3 andre er til henholdsvis:

1) Køkkener, 
2) Øverste terrasse samt 
3) Ydre arealer: 

Dør til hovedport, swimmingpool samt låge til paragliding nederst til højre ad vejen. 
(OBS: der er noget slør i låsene til de ydre arealer; man skal derfor ofte vrikke lidt med 
nøglen, førend den virker).



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. Dog kan de 3 radiatorer i soveværelserne 
være tændt samtidig uden problemer. El-skabet er placeret i stuen bag hoveddøren.

TV, Radio, Video mv.: Kan frit anvendes. 

Aircondition: Når det er meget varmt/fugtigt, vil begge aircondition-enheder affugte luften. 
Vandet opsamles pt. i en spand, som står udenfor. For at undgå vandskader: Tøm venligst 
spanden før den løber fuld (se også vejledningen på 1. side)

Radiatorer/varmeovn: Her er 2 radiatorer og 1 varmeovn. Varmeovnen er det ikke tilladt at 
hænge tøj på, da dette medfører brandfare. Da klimaet er mildt, og da aircondition-enheden 
også fungerer som radiator, vil I næppe få brug for varmeovnen.

Vaskemaskine: Kan frit benyttes.

Komfur/bageovn: Tænd for minuturet , eller stil uret. Indstil ønsket ovnfunktion og ønsket 
ovn-temperatur.



Udendørs faciliteter /Området

Swimmingpool: Ligger ca. 200 m herfra. Gå lige ud efter havelågen og fortsæt til bunden af 
vejen. Drej derefter til højre og poolen er på venstre hånd. Her er også en legeplads og strand-
tennis. Svømmepølerne kan benyttes mellem kl. 07.00-24.00. 

Strand: Ligger ca. 2 km herfra ad offentlig vej. Drej til højre uden for hovedporten og fortsæt 
til indtil 1. rundkørsel. 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 30 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 
Pola, og umiddelbart efter til venstre, ligger en anden god strand  - Carabassi Strand.
Der er mange små spisesteder henne ved højhusene.
Man kan gå ned til strandområdet via bebyggelsen ”Gran Vista” (ligger på den anden side af 
Avenida Escandinavia). Smut ind af porten, og du vil kunne følge klippestien ned.
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 ky-
sten, bag den argentinske restaurant.

Paragliding/udsigt: Gå ud af husets havelåge og gå til højre ca. 200 m. 
Udsigt og paragliding. Tandemspring i mindst 20 min. koster 40 Euro.
Ring på 965 687 143 eller mobil nr. 606 781 180.
De taler engelsk.

Casa Salinas: Besøg eventuelt vores andet hus: Casa Salinas:
Sådan finder du vej: Ud af porten, over på den anden side af gaden. (her kan du allerede skim-
te husenes spir i det fjerne). Når du er kommet ud af porten går du ca 200 meter til venstre. 
Derefter til højre ad stien - ind i det grønne område. Der er pt. placeret en skurvogn, hvor 
stien begynder. Følg stien til I når byggeriet. Det er nr 371. der er ca 4-500 meter.
Gåturen tager ca 10 minutter. Der er gode gåtursmuligheder bagved Casa Salinas i det grønne 
område.
Eller: Til højre ved porten ca. 300 m. Drej til venstre ved første vej efter ”Stadion” – den lo-
kale sportshal. Efter ca 3-400 meter ligger Brisa Mar på venstre side.

Casa Chiquita: Besøg eventuelt vores tredje hus: Casa Chiquita:
Sådan finder du vej: Ud af porten, over på den anden side af gaden. (her kan du allerede skim-
te husenes spir i det fjerne). Når du er kommet ud af porten går du ca 200 meter til venstre. 
Derefter til højre ad stien - ind i det grønne område. Der er pt. placeret en skurvogn, hvor 
stien begynder. Følg stien til I når byggeriet. Det er nr 425. Der er ca 4-500 meter.
Det ligger i et hjørneområde med god udsigt over området.
Gåturen tager ca 10 minutter. Der er gode gåtursmuligheder bagved Casa Salinas i det grønne 
område.
Eller: Til højre ved porten ca. 300 m. Drej til venstre ved første vej efter ”Stadion” – den lo-
kale sportshal. Efter ca 3-400 meter ligger Brisa Mar på venstre side.



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.
Vejen udenfor hovedporten 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 ad 
Avenida Escandinavia indtil I kommer til 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.  Når I ser til højre ef-
ter ude foran hovedporten kan I umiddelbart se sportshallen, som ligger på venstre side af vej-
en. Den 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 ligger skråt overfor sportshallen – dvs. ca. 400 meter på højre side af gaden. 


