
Dat	gezondheid	een	groot	goed	is	hebben	we	het	afgelopen	jaar
wel	gemerkt.
Iedereen	kent	zoals	wij	ook,	in	zijn	of	haar	omgeving	wel	iemand
waarbij	corona	een	rol	heeft	gespeeld.

Je	hoort	nu;	"laten	we	het	jaar	maar	snel	vergeten!.	
Nee,	laten	we	dat	vooral	niet	doen	en	blijven	terugdenken	aan	de
trieste	en	de	mooie	momenten	die	we	met	elkaar	beleeft	hebben.

Daarom	wensen	we	als	we	het	straks	het	nieuwe	jaar	in	gaan	met
doorzettingsvermogen	en	dat	we	nog	meer	aandacht		hebben	voor
elkaar,	voor	onze	gezondheid,	voor	onze	omgeving	en	vooral	dat
we	dit	weer	samen	kunnen	doen.

En	als	het	straks	weer	kan	hopen	we	jullie	weer	snel	"live"	te	mogen	ontvangen.
Carlo	en	Ronald

#blijfgezond	#blijfthuis	#stayhealty	#stayathome	#mantenersesano	#quédateencasa

Een	rondreis	maken	door	Andalusië,	het	bezoeken	van
de	Koningssteden	staat	bij	velen	op	het	programma.
Granada,	Cordoba,	Sevilla	en	vergeet	zeker	het
bourgondische	Málaga	niet.	Overnachten	bij
Nederlandstalige	Bed	&	Breakfasts	allemaal	met	hun
eigen	indentiteit	en	werkwijze.

Onze	collega's	van	Casa	Adelante	hebben	een	nieuwe
locatie	voor	hun	B&B	en	Finca	La	Luz	nieuwe	eigenaren,
op	dit	moment	hebben	we	daar	nog	geen	info	van	maar
hou	hun	website	in	de	gaten!
Nieuwsgierig	en	zin	om	je	eigen	rondreis	gemakkelijk
samen	te	stellen	LEES	VERDER	op	onze	website.

	
Afgelopen	oktober
hebben	we	met	goede
vrienden	onze	olijven
geplukt	en	laten
persen	bij	de	olijfmolen
onder	aan	onze	berg.
Een	mooie	oogst	van
ruim	350	kilo	wat
geresulteerd	heeft	in
ca.	55	liter	Olijfolie
Virgen	Extra.

Een	mooie	frisse
grasgroene	olijfolie.	met	een	beetje	pittige	smaak.	Ook
deze	keer	is	de	olijfolie	niet	gefilterd	dus	kan	wat	troebel
zijn.

Wil	je	hem	proeven,	kom	dan	snel	naar	onze	Bed	&
Breakfast	dan	geven	we	je	een	flesje	mee!
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Wat	een	jaar...
Wat	een	jaar	was	2020.	Voor	veel	mensen	een	jaar
om	 snel	 te	 vergeten.	 We	 werden	 opgeschrikt	 door
het	 coronavirus	 al	 zo	 vroeg	 in	 het	 jaar	 en	 al	 snel
zagen	 we	 de	 ene	 na	 de	 andere	 annulering
binnenkomen	 mede	 door	 de	 reisadviezen.	 Dat	 liep
zo	door	 tot	eind	 juni,	even	een	 lichtpuntje	 in	 juli	en
augustus	 (we	 mochten	 weer),	 maar	 al	 snel	 werd
o.a.	door	Nederland	Spanje	op	"code	oranje"	gezet.
Toerisme	 in	 Spanje	 kwam	 volledig	 tot	 stilstand	 de
omzet	86,6%	minder	en	56,8	miljoen	gasten	minder
dan	 in	2019.	Ook	bij	ons	slechts	een	 fractie	omzet
12%	 tov	 2019,	 gelukkig	 met	 wat	 overheidssteun
(alleen	 tijdens	 de	 spaanse	 lockdown)	 proberen	 we
deze	crisis	door	te	komen.

Aan	de	Costa	del	Sol	leven	ruim	117.000	families	en
zijn	meer	dan	16.000	bedrijven	afhankelijk	 van	het
toerisme.	De	afgelopen	3	weken	hebben	we	weer	in
een	 lockdown	 gezeten,	 alleen	 binnen	 je	 dorp
verplaatsen	 en	 een	 avondklok.	 Gelukkig	 heeft	 dit
allemaal	 een	 groot	 positief	 effect	 op	 het	 aantal
besmettingen.	 In	 Spanje	 zijn	 besmettigen	 de
afgelopen	14	dagen	gedaald	naar	218,1	op	100.000
(in	 Málaga	 113,7)	 in	 tegenstelling	 tot	 in	 Nederland
546,7	per	100.000	(bron	ECDC	14.12.2020).

Wat	gaat	er	komen...
We	 blijven	 positief	 denken	 en	 hopen	 dan	 ook	 dat
2021	 een	 mooi	 jaar	 mag	 gaan	 worden,	 met	 de
nadruk	 op	 de	 gezondheid	 en	 dat	 we	 weer	 op	 een
verantwoorde	manier	kunnen	reizen.

Op	nationaal	(Spanje)	en	internationaal	(EU)	gebied
worden	 voor	 het	 toerisme	 de	 handen	 in	 elkaar
geslagen	om	te	komen	tot	een	veilig	protocol,	zoals
nu	voor	Gran	Canaria.	Met	een	recente	PCR-,	TMA-
of	LAMP-test	voor	vertrek	en	met	in	achtneming	van
het	"nieuwe	normaal".
Maar	ja,	als	Nederland	alles	op	code	Oranje	zet	tot
midden	maart	en	reizen	 in	alle	vormen	ontmoedigd
schieten	we	niet	veel	op!

We	hebben	intussen	onze	B&B	en	het	appartement
goed	 onderhouden	 tijdens	 jullie	 afwezigheid.	 We
hebben	 aanpassingen	 gedaan	 en	 veel	 in	 de	 tuin
gewerkt,	 je	 moet	 wat,	 alleen	 op	 d'n	 berg	 (Ha,	 ha,
ha).

Veel	 gasten	 hebben	 hun	 reserveringen	 doorgezet
naar	 2021	 en	 daarom	 kunnen	 we	 alleen	 maar
zeggen;	 "boek	 op	 tijd	 als	 je	 weer	 van	 ons	 mooie
Andalusië	wilt	genieten".	

In	het	oude	centrum	van	Málaga,	naast	het
Alcazaba	en	Plaza	de	la	Merced	(plein	met	het
Picasso	beeld)	hebben	we	een	prachtig	6
persoons	appartement.	
Málaga	heeft	kilometers	strand	en	dit	is	op
slechts	5	minuten	lopen.	Dus	een	ideale
combinatie	City	&	Beach.	

Het	heeft	3	slaapkamers	en	2	badkamers,	een
ruime	huiskamer	met	moderne	openkeuken
voorzien	van	de	nodige	aparatuur.	Ideaal	voor
een	city-trip	als	het	weer	kan.
Voor	meer	info	lees	verder	op	onze	website

Promo	korting	combi	Appartement	en	B&B
Voor	alle	nieuwsbrief	lezers	bieden	we	een	speciale	korting	aan,	reserveer	ons	appartement	in	Málaga	in	combinatie
met	onze	Bed	&	Breakfast	in	Alhaurin	el	Grande	voor	15	februari	2021	en	krijg	15%	korting	op	de	huurprijs	van	het
appartement	en	de	B&B.	(minimaal	verblijf	in	appartement	is	3	nachten	en	in	de	B&B	2	nachten)
Vul	de	code:	CDCMAL1220CDCMAL1220	in	het	reserveringsformulier,	korting	is	niet	geldig	in	combinatie	met	andere	kortingen	of	via

andere	websites.

Vraag	naar	onze	beschikbaarheid..

Veilig	en	vertrouwd	boeken	voor	2021
Zolang	de	seinen	niet	op	geel	of	groen	staan	is	het	reizen	nog	niet	mogelijk,	maar	als	je	toch	je	vakantie	wilt
vastleggen	(om	teleurstelling	te	voorkomen)	willen	we	je	geruststellen.	Wij	hebben	onze	reserverings-	en
annuleringsvoorwaarden	aangepast.	Wij	hopen	hierdoor	je	toch	een	zonnig	en	zorgeloos	vooruitzicht	te	kunnen
bieden.	(voorwaarden)

Voucher	voor	een	kanjer
In	de	schijnwerper	staan	op	dit	moment	de	vitale	beroepen	in	het	ziekenhuis,	brandweer,	politie,	thuiszorg,	uitvaart,
onderwijs,	overheden	en	alle	andere	bijzondere	mensen,	KANJERS	die	wederom	bergen	werk	verzetten	en	waarvan
we	nogsteeds	top	prestaties	verlangen.	Dit	allemaal	om	weer	tot	een	normale	samenleving	te	komen.	In	het	begin
hebben	we	onze	dankbaarheid	geuit	met	applaus,	bloemen,	presentjes	maar	helaas	is	dat	weer	verstomt.
Daarom	is	het	zo	belangrijk	hun	te	supporteren.
Ken	jij	ook	zo´n	KANJER	die	in	de	frontlinie	staat	en	een	cruciaal	vitaal	beroep	uitoefent,	een	KANJER	die	extra	dank
en	waardering	verdient	voor	straks	als	de	“rust”	terugkeert	en	al	deze	bijzondere	KANJERS	weer	tijd	krijgen	om	aan
hun	dierbaren	en	aan	zich	zelf	te	besteden.
Als	jullie	geven	geven	wij	ook	iets	terug	10%	korting	op	jou	nieuwe	reservering.
KLIK	HIER	VOOR	MEER	INFO
Overigens	kun	je	hem	ook	aan	je	zelf	geven...

Intussen	hebben	we	met	dankbare	hulp	het	volgende	weten	te	realiseren;	een	meer	beschut	plekje	op	ons
terras;	50	nieuwe	olijfbomen	op	die	kale	helling;	een	nieuw	hoekje	bij	de	trap	en	een	nieuwe	border	als
afscheiding	naar	de	stallen	wat	we	de	Caminito	de	Despertar	;-)	gaan	noemen.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@casadoncarlos.com	toe	aan	uw	adresboek.
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