
 

 Tips till huset.  
1. Nycklar till resterande huset samt extra husnycklar hänger i städskåpet till höger vid högra 
dörrens stolpe i nedre sovrummet.  

2. Om ni befinner er på framsidan av huset så se till att ni har en nyckel med eftersom det inte 
finns handtag på ytterdörren som lätt slår igen samt att inte ha nyckeln sittande i dörren på 
insidan. Om nu det skulle ske och ni inte har en nyckel med så finns det ett nyckelskåp i fönster 
nischen mellan vardagsrums fönster och gallret och koden står på brevlådan (under locket, 
postnummer minus 0:an).OBS. Se till att hålla låst fram och på taket när ni inte har uppsikt över 
dörrarna. Detta är viktigt…  

3. På framsidan av huset under trappan står det stora vattendunkar som ibland är fulla (fyller dem 
när vi är nere). Detta är saltvatten med jod från kursjön som används till fotbad, och finns det 
vatten får ni gärna prova.  

4. Snabbaste vägen till stranden är ut från huset till höger sedan höger igen vid första korsning, gå 
därefter rakt fram till ni kommer till de 3 höga husen, där tar ni till vänster ner mot Bar 222 och ni 
är framme på Los Locos stranden som är en bra badstrand.  

5. Affärer, för att komma till Carrefour följ 3e gatan parallell gatan söderut Dr. Waksman inåt land 
så kommer man dit, och samma hem igen. Till Mercadona kör man gatan upp, svänger höger och 
följer Gabriel Mistral tills man kommer till köpcentret på vänster sida.(skyltat där man ska 
svänga). Det har öppnats en ny Consum butik alldeles i närheten på gångavstånd. Den ligger strax 
söder om Boolbaneparken, Av. Roentgen, 20. 

6. Bra utflyktsmål är ön Tabarca med båt från Torrevieja eller Santa Pola. Guadalest ligger in i 
landet i höjd med Benidorm.  

7. Varmbad i Archena är också ett bra utflyktsmål  

8. Grottorna i Busot, Cuevas de Candalabre  

9. Grottbostäder vid Rojales här finns även ett hus klätt med snäckor  

10. Utflucktsresor med bussbolag. http://coachtripsonline.com/index.php 
https://www.viajesrosatours.com/  
 


