
Vakantie Spanje deel 2     

  

 

Hallo lieve luitjes, 

 

15-17/4 2004 

In hotel Formulie I gelogeerd dat we van te voren hadden geboekt (eur. 28,- incl. ontbijt). 

Voor degenen die nog nooit in dat hotel gelogeerd hebben, de volgende informatie. Het is 

inderdaad gebaseerd op een bepaalde formule. Geen baliepersoneel tot 17.00 uur. Kom je er  

eerder aan, geen probleem: reserveringsnummer invoeren in computer, creditcard om te 

betalen en met een speciale pincode is de buitendeur te openen. Die pincode geldt ook voor de 

slaapkamer, het parkeerhek rondom het hotel. Wel zo veilig……een probleempje is wel om 

die pincode te onthouden of ergens op te schrijven, want anders kan je nergens naar binnen.  

 

De kamers hebben per serie een bepaalde kleur, bij voorbeeld oranje, geel, rood, blauw die 

ook weer corresponderen met de toiletten en douchecabines. Voor de ‘vergeet-achtigen’ onder 

ons is het doorspoelsysteem van het toilet 

dusdanig ingesteld dat wanneer je de deur opent 

het toilet automatisch in werking wordt gesteld. 

De douche, heerlijke warme en harde straal, 

levert echter wat problemen op. Met 1 hand de 

knop ingedrukt houden voor het water, met de 

andere hand inzepen etc. Op zich niet erg, dat 

kan je ook doen zonder dat het water blijft 

lopen. Moeilijker wordt het wanneer je de boel 

wilt afspoelen!!!! Natuurlijk was ik bij een 

toiletbezoek m’n pincode kwijt en ook het 

kamernummer/kleur vanwege de vermoeidheid 

en heb ik uiteindelijk op de verkeerde kamer getimmerd hahaha. 

 

Kamers beschikbaar voor rokers of niet rokers! Natuurlijk roken we niet in de kamer waar 

ook geslapen wordt. Een klein twee persoonsbed met, overdwars een derde bed. Turkie heeft 

als vanouds het derde bed direct in beslag genomen en voelde zich onmiddellijk thuis. Wat is 

het toch bijzonder dat beesten over een dergelijk geheugen beschikken. In de hal een groot 

bord NIET ROKEN, zodat ik met m’n sigaretje gewapend naar buiten wilde gaan, waar op dat 

moment niet heerlijk toeven was vanwege de koude harde wind. M’n geoefende reukorgaan 

bespeurde echter dat er wel degelijk werd gerookt en ja hoor, de receptionist was aan het 

paffen. Toen hij mij ‘in aanslag’ zag met m’n sigaret bood hij mij een asbak aan en mocht ik 

hem gezelschap houden……Hoe ken dese en nog gezellig voor hem ook, toch? 

 

We besloten direct te gaan eten en daarna te douchen. Op naar het Ibis hotel vlak in de buurt. 

Vorig jaar hebben we daar ook gegeten. Het Franse eten is overheerlijk maar eigenlijk niet 

aan mij besteed omdat ik te moe was om iets naar binnen te werken. Overigens die dag een 

hoeveelheid gebakken tempe,  tahoe en lemper naar binnen gewerkt. We hadden overigens 

een eettafel ter beschikking die groter was dan ons bed, niet te filmen. 

 

Ik was blij m’n eigen bantal bij me te hebben, want het (rol)kussen -over de hele breedte van 

het bed - was ingenieus gewikkeld in het onderlaken. Totaal ongeschikt voor een 

kussengevecht. Zouden de Fransen dat niet doen? 

 



16/4 

‘ Morgens bleek ik Peter’s scheerkwast vergeten in z’n toilettas te doen! Mot kennen. Op ons 

gemak ontbeten, maar de regen kwam met bakken uit de hemel. De hele rit naar Barcelona 

bleef het plenzen en ook daar was het niet droog, zij het dat het ietsje minder hard regende. In 

Barcelona (Mollet, een buitenwijk van Barcelona) opnieuw het Formule I hotel genomen en 

het ritueel herhaalde zich.Aankomst 16.00 uur. Vorig jaar hebben we ons een paar slagen in 

de rondte gezocht naar een typisch Spaans restaurant en deze niet kunnen vinden. We zijn er 

nu zonder de hond erop uit getrokken, want Spanje is zeer hond onvriendelijk…. Ik voelde me 

senang dat Spaanse (harde) gekwebbel aan te horen en typisch Spaanse gerechten 

voorgeschoteld te krijgen.  

Door de regen hebben we haast het hotel niet terug kunnen vinden. Maar ach, wat sightseeing 

is nooit weg, toch?  

 

 

17/4 

Met een thermoskan (gratis) koffie de laatste loodjes…..Het zonnetje was er weer en we reden 

dwars door het prachtige rotsgebergte. Vergeten te vermelden dat bij de grensovergang 

Luxemburg-Frankrijk de douanepost niet is bemand, evenals bij de Franse grens Spanje.. Ik 

grapte nog dat we 1000 kg marihuana zomaar hebben kunnen binnen smokkelen. De Spaanse 

douane was er wel, en even dacht ik dat hij een stopteken gaf (ik reed), maar na een 

onverschillige blik mocht ik doorrijden. We werden opgewacht door Peter’s zuster en zwager 

die ons hielpen het hele zootje uit de auto te halen. M’n eerste zorg was de 

beestenboel…..Turkie en Shaka in badkamer met kattenbak, eten en vers water, want stel je 

voor dat zij door de open deuren zouden ontsnappen. 

 

Het huis staat op een rotspunt en vanuit de huiskamer is de zee te zien die woeste hoge golven 

had. Het is werkelijk een prachtig huis, achter een 

vrij grote plaats met tuintje, voor een heel groot 

zonneterras. Twee slaapkamers – de een wat groter 

dan de andere -, een ruime keuken, grote 

huiskamer (drie- en twee eenzitter bank), een grote 

eettafel met vier stoelen die nu als bureau wordt 

gebruikt,  een schattige douche (de Spanjaarden 

besteden erg veel zorg aan de badkamer), compleet 

met badkamerkasten. De wasmachine hebben de 

eigenaren ook weggewerkt in de douche in 

een kast. Alles glanzend wit materiaal 

duzzzzz elke vingerafdruk is te zien. In de 

huiskamer glazen ‘planken’ boven een laag 

wandmeubel. Op de vloer crème met roze 

marmeren plavuizen. Wanneer je het huis aan de 

buitenkant zou zien, zou je er geen cent voor 

geven. Nou ja, ik bedoel hiermee totdat je het 

interieur hebt gezien…. Verder overal dubbel 

glas schuiframen, daar achter nog een 

rolscherm dat het hele huis, ook overdag kan verduisteren en daar weer achter houten luiken. 

Bij de keuken een glas in lood raam, een vierpits keramische kookplaat en oh……wat een 

voorraad aan pannen en keukenmateriaal. We ontdekten later dat de houten boeren tafel + 



stoelen in de kelder was opgeslagen voor het achterplatje waar ook een ingebouwde barbecue 

staat. Het huis is verder voorzien van een elektrische kachel en in bijna alle vertrekken 

plafond ventilatoren. En ik nog piekeren of we onze ventilator nog konden meenemen in de 

bomvolle auto! Bijzonder geschikt dus om te 

overwinteren of te overzomeren! 

 

M’n schoonzus en zwager keken hun ogen ook 

uit. Ze betalen een smak meer dan wij voor 

minder ruimte  

We hebben ontzettend geboft dat de barman waar 

ik iedere dag m’n ontbijt nuttigt ons heeft 

aanbevolen bij de Spaanse eigenaar. Normaliter is 

het huis namelijk nooit te huur. Hijzelf en z’n 

familie maakt maar eenmaal per jaar hiervan 

gebruik in de maand augustus. 

’s Avonds gegeten bij Peter’s zuster en zwager…..Indische kip en erg pedis, gemengde sla en 

frites. Het heeft die nacht gestormd (zonder regen) en de palmboom in de voortuin maakte 

griezelige geluiden op het raam. Toch goed geslapen, hoewel het ff wennen was – overigens 

de matrassen zijn uitstekend. Klein probleempje: om het licht uit te maken moet je aan een 

van de touwtjes trekken die bij de plafondventilator hing . Jullie begrijpen inmiddels wel dat 

er aan het verkeerde touwtje is getrokken (niet door mij hoor, want ik kan er niet bij) zodat ik 

bijna uit m’n bed waaide. OK, dat was ff wat overdreven. 

Worden jullie inmiddels niet bossen en hoe is het met jullie?????? 

 

Wordt vervolgd, lieve groetjes Mila 


