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Wij zijn er weer klaar voor...

Spanje gaat weer open met ingang vanaf 21 juni !
Het gaat goed in Andalusië en met name in Málaga, de afgelopen 14 dagen nauwelijks nieuwe besmettingen
en geen overledenen door Corona. Andalusë heeft de ruimte met gezonde buitenlucht en we leven
grotendeels buiten!
Het openstellen van Spanje is voor als nog voorbehouden aan de Schengen landen.
Na de Estado de Alarma (staat van alarm) op 17 maart is Spanje met een duidelijk fase plan (zie website)
vanaf 2 juni begonnen aan een herstelperiode wat nu de "Nuevo Normalidad" moet aankondigen. Winkels,
terrassen, restaurants, cafés, stranden, parken, bezienswaardigheden zijn weer open.
De veerkracht van de Spanjaarden is bewonderingswaardig. Wij merken dat met name in Malaga waar we
vaak zijn.
Wat houd dat in voor je vakantie:
Er zijn geen thuisquarantaine beperkingen
Je vliegt met een gezondheidsverklaring en je temperatuur wordt bij aankomst gecontroleerd via
thermische camera’s.
Het dragen van een mondkapje is verplicht vanaf 6 jaar in het openbaar vervoer zoals de trein, bus,
taxi, tram en metro, in het vliegtuig, in de auto als de inzittenden niet in dezelfde woning wonen en in alle
omstandigheden b.v. winkels waar meerdere mensen bij elkaar zijn en de 1,5 meter niet gehandhaafd
kan worden.
Dus NIET op terras, strand, op straat, tijdens wandeling in de natuur, let op de 1,5 meter.
Op basis van bepaalde capaciteit (personen per m2) zijn winkels open en moeten hygiënische
maatregelen treffen en zijn mondkapjes verplicht.
Stranden zijn open en ook hier gelden de afstandsregels dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt bij het
betreden van het strand veel extra strandwachten houden hierop toezicht. Binnenkort is er een speciale
App.
Bezienswaardigheden en musea zijn open maar veelal met reservering met tijdvakken, vraag op tijd
voor tickets!
Het belangrijkste is dat iedereen weer een fijne, vrije vakantie heeft binnen het nieuwe normaal!

Hoe ziet je vakantie er bij ons uit !
Ook wij mogen weer 100% open, eindelijk na ruim 100 dagen geen gasten. We kijken er echt naar uit....
Wij weten dat onze gasten als gezonde mensen op vakantie gaan dus...
Ook bij ons het nieuwe normaal.
zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand
Bij de hoofdingang hebben we hygiëne-gel staan en een infrarood thermometer.
Bij gebruik van de buitenkeuken hebben we plastic handschoenen en er staat hygiëne-gel.
Verder proberen we jullie onze bekende service zoveel mogelijk als normaal te verlenen.

Last minute in de maand JULI

klik hier voor meer info en
beschikbaarheid

Vraag de beschikbaarheid en ontvang 14%
korting in juli
Verder hebben we nog beschikbaarheid in
september tot en met december.

B&B Casa don
Carlos

Villa Alegria

Alhaurin el Grande

Prive villa-vakantiehuis Alegria op
slechts 5 km van het centrum heeft
een eigen zwembad, 3
slaapkamers, grote huiskamer en
ruime keuken.
Ook heb je de beschikking over
Nederlandse TV-zenders en
uitstekende WIFI.
Het huis is bereikbaar via een
verharde weg en heeft een eigen
afsluitbare tuin.

Onze Bed & Breakfast heeft 5
kamers met eigen badkamer en
airco. Met voldoende
gemeenschappelijke ruimte op het
terras en bij het zwembad en een
adembenemend uitzicht over de
Guadalhorce Vallei, Sierra de
Mijas, Málaga
De kamer prijs is inclusief ontbijt.

Alhaurin el Grande

klik op de foto
klik op de foto

Appartement Casa
don Carlos City &
Beach
Málaga-stad
Een ideale locatie in het hartje van
de stad Málaga en 10 minuten van
het strand.
Dit prive-appartement is geschikt
voor 2 tot 6 personen, heeft 3
slaapkamers, 2 badkamers,
huiskamer en luxe keuken.
Nederlandse TV-zenders en WIFI.
klik op de foto

En als het dan toch niet doorgaat?
Wij begrijpen dat door alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, maanden de behoefte is ontstaan om er
lekker op uit te gaan, maar de onzekere situatie je waarschijnlijk weerhoudt om een vakantie te boeken. Om
je gerust te stellen hebben wij onze annuleringsvoorwaarden aangepast.
Op alle nieuwe reserveringen zijn deze aanvullende annuleringsvoorwaarden van toepassing zolang
deze veroorzaakt worden door beperkingen die overheden opleggen met betrekking tot het reizen en of het
verblijf.
Door deze aanvulling hopen wij je gerust te stellen want je bent nooit je geld kwijt en je hebt de
mogelijkheid om de reis te verplaatsen. lees verder

Geef een Kanjer een
cadeaubon!
In de schijnwerper staan op dit moment de vitale
beroepen in het ziekenhuis, brandweer, politie,
thuiszorg, uitvaart, onderwijs, schoonmaak,
overheden en alle andere bijzondere mensen.
KANJERS die bergen werk verzetten en waarvan we
nu top prestaties verlangen. Dit allemaal om weer tot
een normale samenleving te komen.
Op velen manieren uiten we nu onze dankbaarheid,
applaus, bloemen, presentjes want juist nu is het
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.

Klik hier voor meer info over
een voucher voor jouw kanjer!

Graag bieden wij je de mogelijkheid om op een
originele wijze deze voucher te geven !

Contact
B&B Casa don Carlos
0034 - 951 56 10 19
0034 - 669 94 50 46
info@casadoncarlos.com
www.casadoncarlos.com
skype: casadoncarlos

Like onze facebook / Instagram pagina
voor het laatste nieuws!
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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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