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Renovatie

De eerste helft van 2017 stond voor ons in het teken van de renovatie van de quinta, waarvan het zwembad het
grootste project was. De liner is vernieuwd, het leidingwerk, de filter, de pomp en het terras. Maar ook andere
zaken hebben we aangepakt, met dank aan goede vriend Kees en neef Maikel voor hun hulp. Zo zijn onder andere
het huis, de poort en de deuren op de binnenplaats geschilderd, is de jeu-de-boule-baan in ere hersteld en is er
veel gepoetst en geklust om alles weer werkend te maken na 5 jaar leegstand. Verder hebben we een deel van de
bedden vervangen en het linnengoed, de lampen, de televisie, de wasmachine en nog een aantal zaken. We
kunnen tevreden zijn met het resultaat! En we blijven natuurlijk doorgaan….

Goede ervaringen met onze beheerders

Afgelopen september hebben we voor het eerst de quinta verhuurd. Onze buren Anabela en Pedro die de quinta
in onze afwezigheid beheren, zorgden voor een goede ontvangst: alles schoon en netjes, de bedden opgemaakt,
iets lekkers in huis gehaald, de gasten wegwijs gemaakt en hen met raad en daad bijgestaan. We kregen een zeer
positieve reactie van onze gasten terug! Zie ook het gastenboek op onze website:
www.quintaportugaltehuur.nl/gastenboek.

Omgeving ontdekken

We leren de omgeving steeds beter kennen en er zijn tal van leuke dingen te doen in de omgeving! Je kunt rustig
of juist met wat stroomversnellingen kanoën op de rivier Mondego. Het strandje in ons naastgelegen dorp is
natuurlijk ook helemaal top. Er blijken er nog meer te zijn bij ons in de omgeving, heel erg prettig. En er is een
hele mooie fietstocht over de Ecopista, een voormalig treinspoor dat nu voet- en fietspad is geworden. Een
andere Nederlandse quinta verhuurt fietsen en brengt je 47 km verder, waarna je langzaam naar beneden kunt
fietsen. www.ecopista-portugal.com

Prachtig weer, en ... brand

Winter, voorjaar, zomer en herfst, het weer was elke keer zeer goed. Wij hebben de weerberichten goed in de
gaten gehouden, en er waren slechts 3 dagen in 2017 dat het in Nederland aangenamer weer was op dat moment
dan op onze quinta in Portugal. De hele zomer stabiel 30°C en t/m eind oktober bleef het heerlijk met 25°C. De
branden die Portugal elk jaar teisteren gaan normaal gesproken dit gebied altijd voorbij. Helaas is er dit jaar onder
invloed van die rare orkaan Ophelia die half oktober richting Ierland ging, toch ook brand geweest in ons dorp.
Gelukkig bleef de schade voor ons beperkt tot de rand van de quinta waar enkele zeer oude bomen zijn
gesneuveld. Door de vele waterpunten op het terrein en door de manier waarop de quinta is aangelegd konden
de beheerders goede maatregelen treffen tegen de brand waardoor ons terrein nu een groene oase is te midden
van een afgebrand gebied. Gelukkig herstelt de natuur zich snel en zou het in het voorjaar allemaal weer groen
moeten zijn.

2018

De eerste boekingen voor 2018 zijn inmiddels al
binnen. De prijzen zijn gelijk gebleven aan die van
2017. De enige aanpassing die we hebben gedaan is de
herfstvakantie: die valt nu onder laagseizoen i.p.v.
hoogseizoen 

