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NYHED

HOLD DEN NÆST E FERIE VED DENNE SKØNNE STRAND ?
Vi er et dansk-filippinsk ægtepar, som skal opholde os i Danmark i de næste 3 år - af
jobmæssige grunde.
Derfor udlejer vi vort filippinske hus "White House" incl. 2 selvstændige apartments - på
favorable vilkår.

Vi har plads til den helt lille familie på 2-3 personer og op til grupper på op til max 15
personer. Huset er beliggende på en lille bjergskråning i Puerto Galera - ca. 130 km syd for
hovedstaden Manila.
Puerto Galera er et af landets absolutte "smørhuller" feriemæssigt - med azurblåt havvand,

som er “badeklar” hele året rundt. Der er masser af aktivitetsmuligheder for voksne og
børn I området. Superfine sandstrande.
For at du kan holde ferie 100 % fra den første dag får, du en lokal kokkepige til rådighed GRATIS . Forestil dig at slippe for madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring, opvask o.s.v.
Det klarer housegirlen, som er meget sød og engelsktalende.
Huset har alle moderne bekvemmeligheder, og du har følgende gratis faciliteter:
Aircon, elektricitet, varmt/koldt brusevand, internet/wifi, TV/radio, stor terrasse,
touristguide, minibusservice – og vi kan garantere dig at rammerne for en spændende og
utraditionel ferie er sikret fra A – Z
Filippinerne er et fattigt land - men med en fantastisk natur og klima. Befolkningen er
meget venlige og hjælpsomme. Desuden tales der overalt engelsk. Landet er endnu ikke
overrendt af "masseturister"

Vi anbefaler og foreslår at du nu gør følgende:
•
•
•

Kig flere oplysninger, fotos, priser, videoclip på vor hjemmeside
Hvis det du ser tiltaler dig, kontakt os venligst og få evt. spørgsmål afklaret. telefon +45 61705398
Bede om et uforpligtende tilbud/overslag. - www.hans-dk.com/booking-priser
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Filippinerne er et skønt land. Landet har alt det du som turist kan drømme om – og mere til

