Et hus i Provence !
Nyttige og praktiske informationer om vort hus i Provence, om området og opholdet.
Huset indeholder alle de nyttige, behagelige og praktiske ting - og lidt til, - som der skal til for at
få en god, behagelig og hyggelig ferie.
Keramikkomfur med varmluftsovn, opvaskemaskine, vaskemaskine, TV med video, ghettoblaster
med cd-spiller, telefon, grill m.v.
Nøgler til huset.
Der er 2 nøgler til huset. En lang pengeskabslignede nøgle der passer til jernlågen og en Ruko-nøgle
til køkkendøren og døren på 1. sal fra stuen ud til terrassen. Endvidere er der et ekstra sæt nøgler i
huset – som skal forblive i huset!! Lad dem aldrig sidde i døren på 1. sal, men f.eks. på
knagerækken i gangen. Det ene sæt nøgler returneres umiddelbart efter hjemkomsten.
Ankomst.
Huset er til Jeres disposition fra kl. 14.00 – og ikke før.
Huset har været anvendt af andre lejere før jer. Men hvis der ikke er ordentligt rent ved ankomsten
bedes I straks kontakte os, og vi vil få rengøringsdamen til at komme.
Afrejse.
Huset forlades kl.10.00 senest – p.g.a. rengøring.
HUSK at låse både køkkendøren og døren på 1. sal samt havelågen.
Affald: udsætning & afhentning.
Se separat information: VIGTIGT at læse og følge dette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smulder fra loftet.
Loftet fra den type huse afgiver nogle ufarlige salte. Dvs. at der kan falde små-smulder ned fra
loftet. Det ligner groft grus eller puds. Det er altså en af de få ulemper der er ved sådant et gammelt
stenhus. Der dannes af og til noget hvidt ”mug” på væggene, som blot kan støvsuges væk.
Indgangsdørene
De er lidt specielle og låser med rigler i siderne. Når I skal låse op, skal I trække helt op i håndtaget
og så låse op med nøglen. Samme procedure når der skal låses. Træk helt op i håndtaget, indtil du
mærker at riglerne er på plads – så kan der låses.
Skodderne til de 2 døre kan kun fjernes og genmonteres når dørene er åbne. Husk at montere dem
igen ved afrejse.
Elektricitet
El-rammen sidder i ”værktøjsskabet” ved siden af badeværelset. Strømmen tilsluttes på den sorte
knap og afbrydes på den røde knap. Den lille knap med et ”T” er til HFI-relæet.
Sikringer sidder i knapperne til ”tænd” & ”afbryd”. Der er extra sikringer i skabet.

!1

Sikringerne skiftes: sluk for den gruppe hvor strømmen er gået. Når knappen er trykket ned, kan
sikringen skiftes ved at trække nedad i afbryderknappen, hvor sikringen sidder i.
Hovedafbryderen sidder i soveværelset, på væggen ud mod gaden under et billede.
Elmåleren sidder i skabet ude på vejen til højre for soveværelsesvinduet.
Hvis strømmen slår fra, tilsluttes den igen i el-skabet i soveværelset, under maleriet med
blomster. Den sorte knap trykkes op.
Toilettet: Der må selvfølgelig IKKE kommes vat, bind, tamponer, bleer eller lignende i toilettet.
Benyt pedalspanden med en plastpose i.
Postkasse: Postkassen hænger på muren udenfor havelågen. Der findes 2 nøgler, som har deres
plads på en knage ved det lille spejl i gangen.
Flasker: Afleveres i flaskecontainere på den anden side af skolen.
Kaffemaskine & vandkoger: Begge skal jævnligt afkalkes. Der findes afkalkningsmiddel ( dansk )
i ”redskabs-skabet” i gangen.
Posthuset: i Blauzac har åbent 09.30 – 12.15 på hverdage og til 11.30 om lørdagen.
Købmanden/Brødbutikken overfor cafeerne: i Blauzac har åbent 6 dage i ugen, mandag lukket.
MEN vær opmærksom på åbningstiderne.
Læge: M. Ceb, Uzes 04 66 22 70 22 & A. Brousse, Uzes 04 66 22 16 37
Tandlæge : Max Pelleceur, Uzes 04 66 22 28 71 & R. Rouaix 04 66 22 40 66
Akupuktør : Jean-Pierre Marét, Nimes 04 66 76 01 40
Hospital : Avenue Mar Foch 1 Uzes 04 66 22 66 88
Politi : 04 66 22 54 66 - eller 112 ( NØDOPKALD som i Danmark )
Brandvæsen : 04 66 22 11 68 - eller 112 ( NØDOPKALD som i Danmark )
Ambulance : 04 66 22 72 02 - eller 112 ( NØDOPKALD som i Danmark )
Taxi: 04 66 22 12 87
Den Danske Ambassade, Paris: 01 44 31 21 21
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Telefonering:
- fra Danmark til Frankrig 0033 + fransk tlf. nr. husk lokalt område nr. uden 0
- fra Frankrig til Danmark 0045 + dansk tlf. nr.
I Frankrig: i Blauzac drej 04 + tlf.nr.
I Frankrig; udenfor Blauzac: område nr. + tlf. nr.
Ved problemer: Ferien og opholdet skulle gerne være problemfrit. Men der kan jo altid opstå et
eller andet uventet problem. Med el, vand, toilet, smadret rude, osv. Kan I selv løse problemet eller
ved lokal hjælp er det jo det nemmeste, men I kan også altid kontakte os:
Mobil: 0045 3064 2324 / 0045 2092 6890
Indkøb: Større indkøb og torvehandel gøres i Uzes, som er en meget charmerende og hyggelig by.
Her findes så godt som alt. Mange hyggelige og spændende forretninger.
De ”fleste” dagligvarer kan købes hos den lokale købmand overfor cafeerne i Blauzac. Hun har
altid fine og friske grøntsager ( de fleste hjemmedyrket ). Støt hende gerne.
Supermarkeder: Der er 2 meget gode supermarkeder ved Uzes:
Intermarché 2 - 3 km. fra Uzes mod Montaren. Særdeles fint og meget flot udvalg i alt.
Carrefour 1 km. fra Uzes mod Avignon i Pont des Charrettes.
Begge er meget velassorterede, men Intermarché virker måske lidt ”finere”.
Der er derudover kommet 4 – 6 nye supermarkeder til i området.
Torvedage: - lørdag er den store torvedag i Uzes. Fra kl . 08.00 til 12.30 ( præcis ). Hele byen er
ét stort marked – og der er mange mennesker. Selve markedet er på Place aux Herbes ( hjertet i
byen ). Hyggeligt sted med en del caféer og restauranter. Men proppet med mennesker lørdag
formiddag. det er et formidabelt marked, spændende, farverigt og festligt. med alt hvad der hører til
på et fransk marked. Vi har sjældent oplevet noget lignende.
Onsdag er der et mindre marked, men i samme stil.
Søndag formiddag er der antikmarked / brocante på hovedstrøget i Uzes.
I Avignon er der stort marked hver dag – dog ikke mandag – alt i fødevarer, fra kl. 07.00 i Les
Halles, under P-pladsen på Place Pie. Et sydende og menneskefyldt sted hvor forretninger,
restauranter og provate de bedste og mest friske råvarer til alt indenfor madlavning.
I Nimes er der stort blomstermarked hver mandag formiddag ved Stade Costiéres i Villa Active.
Der er mange markeder rundt omkring Blauzac & Uzes, faktisk hver dag, bl.a. i St. Quentin de la
Potterie, som også er hyggeligt, lidt mindre marked. Men spørg på Turistkontoret i Uzes.
Hvis noget mangler – eller går i stykker: Der skulle være rigeligt af alt hvad angår bestik, glas,
porcelæn, potter, pande, etc., samt redskaber og udstyr. Men skulle der være noget – af vigtighed der mangler, kan I selvfølgelig købe det. Og vi refunderer ved hjemkomst. Ved større beløb, dog
kun efter aftale.
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Hvis noget går i stykker vil vi bede Jer om enten 1) at lægge pengene i en kuvert i køkkenet ( se
Inventarlisten her står der en del beløb – eller spørg os ) eller 2) køb noget andet af tilsvarende
kvalitet ( dette er især hvis det er noget som ikke kan undværes ) eller 3) at informere os når I
kommer hjem. Så har vi en chance for at supplere op.
Det er så ærgerligt - og dumt, småligt og pinligt – at nogle lejere ødelægger f.eks. en tekande, fad,
eller andet, OG bare lader som ingenting. Sådan en adfærd ærgrer os !
Informationsmappen i huset: Der findes en Informationsmappe i huset, som indeholder flere
praktiske informationer især om området, ture, vinindkøb, etc. her er også en del kort, brochurer,
etc.
Brug endelig mappen, og føj gerne flere brochurer til dem der ligger på bakken på bordet.
MEN efterlad mappen i intakt stand, så andre kan få glæde af den efterfølgende.
Gæstebog: Skriv gerne et par kommentarer om Jeres ophold, oplevelser og erfaringer. Det kan
være til gavn og glæde for andre. Både positive og negative. Vi synes altid at det er hyggelig og
spændende læsning, hver gang vi kommer til huset.
Varmesystem: Vi har fået installeret et varmesystem, som er godt og effektivt. Det kan udover at
varme, køle, trække fugt ud af luften, og cirkulerer luften. For at det skal fungere effektivt må vi
bede Jer om IKKE at anvende fjernbetjeningen – da man let kommer til at ”forstyrre” systemet
og ødelægge indstillingen.
Systemet er indstillet på: ”Automatik” – hvilket vil sige at det automatisk regulerer op / ned i f.h.t.
det indstillede.
Vi var ikke klar over at systemet var så følsomt da vi købte det, for så havde vi nok valgt et mere
enkelt / simpelt.

Så kan vi kun ønske Jer et rigtig godt ophold i huset – god fornøjelse og god ferie !
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