
Velkommen til C/ Antoni Noguera 16 6.D, 
07007 Palma de Mallorca 

 

Velkommen! Vi håber, at De vil få fornøjelse af at bo her hos os.  

Det er en god idé at læse denne vejledning igennem, når De er ankommet. 

Vores kontaktperson i Palma er Mrs. Robbins, 

telefon 0034 693 76 70 20, mail: lillemorrobbins@gmail.com 

 Lejligheden: dette er et privat hjem. Den gamle lejlighed fra 1950’erne har vi sat i stand, så 

det er blevet et hyggeligt roligt og lækkert sted at bo. Rygning er ikke tilladt. Der er 

sengetøj og håndklæder i lejligheden. 

 El-afbryderen: hvis strømmen er afbrudt, når De ankommer, eller relæet slår fra ved 

overbelastning, tændes det i kassen øverst ved siden af hoveddøren. 

 Låse: Når lejligheden forlades, og om natten, skal mindst 2 af de 3 låse være låst, og ved 

afrejse alle 3. Der skal også låses af til terrassen, når lejligheden forlades.  

Nøglerne:  

1. Den lille trekantede: gadedøren 

2. Den større nøgle / sort: øverste lås 

3. Derefter den runde nøgle: nederst 

4. Og til sidst den store trekantede: låsen i midten 

 Terrassen: Gelænderet er stærkt, men ikke højt, så læn Dem ikke ud over gaden, og undgå 

at børn leger på terrassen. Parasol og hynder ligger i gæsteværelset. Pergolaen skal rulles 

til side, når terrassen ikke bruges, pas på i blæsevejr. Vejret kan pludselig slå om, og så 

blæser det heroppe. Tag venligst hynderne ind om natten.  Vores lejere er naturligvis 

velkomne til at anvende krydderurterne, og vande planterne. 

 Bus: Køb evt. et 10-turs kort i en tobaksforretning. En billet koster 2 € pr person. Man kan 

ikke betale på bussen med store sedler. Her fra Caratera de Manacor går bus #14 til Plaza 

España (med gode togforbindelser til hele øen) og #7 går helt rundt til domkirken/ plaza 

Born. Lufthavnsbussen #1 går fra Plaza España. 

 Taxa: Fono og Tele Taxi: telefon 971 200 900 eller 971 728 081. Taxa kan bestilles 24 timer i 

døgnet. 

 Parkering: Parkering er vanskelig i enhver spansk by, og det er ikke nemmere i Palma. 

Parkering i gaderne heromkring er gratis inden for de hvide markeringer. Inde i centrum 

parkeres inden for de blå markeringer, men det kræver parkeringsbillet fra en nærliggende 

automat på hverdage. MEN: Parkeringskælderen på C/Manacor lige her for enden af 

Antoni Noguera (under parken) er det nemmeste. 

 Køkken: Der er mel og sukker og kaffe i bøtterne. Bruger De noget, må De meget gerne 

fylde lidt op igen. Mercadona er et udmærket supermarked med pænt udvalg. Eroski er OK 

til dagligvarer, og Palmas største markedsplads ligger få hundrede meter fra lejligheden. 

Skrald opdeles i køkkenaffald, emballage og glas, og tømmes i containerne på gaden. I 

galleriet bag køkkenet er der støvsuger, indkøbsvogn, mm. I galleriet står også 

kaffemaskine og kogekedel. Brug det derude, for ikke at overbelaste den elektriske gruppe 

inde i køkkenet. 

 Hårtørrer: på badeværelset 



 Strygejern: i gæsteværelset 

 Temperatur: Der er aircondition i soveværelserne. Når aircondition kører, produceres 

kondensvand, som bedes tømt ud af beholderne på terrassen en gang imellem.  I 

spisestuen er der en effektiv vifte under loftet. Der er elvarmere i lejligheden. Der kan fyres 

forsigtigt med rent træ / briketter, men ikke plastic mm i brændeovnen. Den SKAL rengøres 

efter brug, og hvis den ikke er det, bliver der fratrukket et beløb i depositum. 

 Varmt vand: Vandet opvarmes af gas i galleriet bag køkkenet. Vandpumpen under loftet 

sikrer tryk, så vandvarmeren tænder. Du kan tænde og slukke for pumpen, og evt. 

tidsindstille uret, men i hvert fald SKAL pumpen være slukket det meste af natten af 

hensyn til naboerne, da den støjer lidt. Vandet er rent, men smager lidt af klor, så 

drikkevand købes i et supermarked.  

 Vaskemaskinen: Den står i galleriet bag køkkenet.  

 Internet: Lejligheden har egen wifi / fibernet : VodafoneCACO og koden offentliggøres ikke 

her. 

Ruteren står i stuen til venstre for vinduet, og herfra kan man en sætte en direkte 

forbindelse i til en PC. Ruteren skal altid være tændt.  

 Telefon: Alarm 112, lokalpoliti 092, sygehus 061, brand 080.  

 Stranden: på cykel eller til fods, gå mod syd i forlængelse af Antoni Noguera, så til højre, og 

til venstre, og lige frem (i alt ca. 1 km).  

 Palma centrum: gå til højre ind ad C/ Manacor, over Avenidaen, og videre ind i centrum 

(ca. 2 km). Der er turistinformation på Plaza España og på Plaza Born. Der ligger kort og 

brochurer i stuen. 

 Afrejse: Husk at aftale tidspunkt for aflevering af lejlighed og nøgler i god tid. Ved afrejse 

skal skraldespandene tømmes, opvasken op i stativet, og lejligheden gøres almindelig ren. 

Sengetøjet tages af.  

 Tak for besøget. Kom godt hjem.  

 

Med venlig hilsen 

Hanne og Otto-Vilhelm Kaalund 

 +45 23209747 og mail: guldbjerghus@gmail.com 

mailto:guldbjerghus@gmail.com

