123Olé
Catalonië
Spanje
www.123ole.nl

Over de grens

Over de grens

123Olé
123Olé is de B&B van Alfred en Debbie op het Catalaanse platteland, op
slechts een half uur van zee. Een plek vol kunst & kitsch. Het huis, Can
Portell, is van oorsprong een massieve boerderij uit 1690. Eigenaresse
Debbie heeft de boerderij omgetoverd tot een vrolijk gastenverblijf. De
kamers in het huis zijn allemaal verschillend en allemaal even leuk. Iedere kamer heeft een eigen naam, sfeer en decoratie. Kunstbloemen,
kitscherige schilderijen, Spaanse schoenen, Mariabeelden, spiegels;
een bont geheel kloppend tot in het kleinste detail. In de tuin staan
bloemrijke caravans en pipowagens om in te logeren. Een kleurrijk
tafereel: 123Olé!
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Wat gasten zeggen:

Reasons to go:

‘Ik ken niemand die zo het ambacht
beheerst van sfeer maken als
Debbie! In alle facetten: mensen
samenbrengen, timing, eten én
inrichting.’

• Debbie met haar stralende lach
• Alfred met zijn gitaar
• De hangmatten, loungeplek, het
zwembad
• Gepimpte caravans en
woonwagens...
• Een paar keer per week
gastentafel met een zalig diner

Finca Alegria de la Vida
Pizarra
Spanje
www.fincaalegriadelavida.com

Finca Alegria
de la Vida
Xtra:
Bij minimaal 2
overnachtingen een
flesje originele
Spaanse Arbequina
olijfolie voor mee
naar huis.

Gastvrij genieten
met een glimlach
naar de zon

Alegria de la Vida ligt in het zuiden van Spanje, in Andalusië. Sfeervol
logeren kan in gastenkamer Rojo of Azul, in tipi Verde of safaritent
Amarillo. Alegria de la Vida betekent levensvreugde. Dat is precies wat
je hier ervaart. Ga de poort door en geniet van de geur van jasmijn, de
rinkelende bellen van de geitenkudde, de zon op je huid, in de verte
een wit bergdorpje, de huisgemaakte producten tijdens het ontbijt.
Van de bloemenpracht, de rust en ruimte, luieren in een hangmat,
een boek lezen in de loungehoek, een harde plons in het zwembad…
De finca is een plek waar je je welkom voelt. Waar je geniet van de
kookkunsten van Bert en de gastvrijheid en warmte van Margreet.
Volop levensvreugde!

Wat mensen
zeggen:
‘Bert en Margreet stellen
alles in het werk om je
verblijf onvergetelijk te
maken. Je slaapt er zalig,
eet er heerlijk, babbelt er
gezellig… zo intens dat je
nog weken nageniet.’

Reasons to go:
• D
 e gesprekken onder de valse
peperboom
• Luieren bij het zwembad
• Dicht bij de stad Malaga
• Gun jezelf een week waarin
alle aandacht voor jou is
• Glamping onder de Spaanse zon
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