
Addres / payment / route information  for : Monte dos Reis

- to confirm booking please pay 30%.
- please pay the other 70% two weeks before arrival.

Wilma Hilbers
Schubertstraat 31
7131AM  Lichtenvoorde (Nederland / The Netherlands)

tel.:  + 31 544487585     mobile : + 31 625302717
e-mail: wilma.hilbers@gmail.com
website: www.depastorij.nl/ 
skype name:  depastorij

Betalen / Payment through :
BES:      (Banco Espirito Santo)  t.n.v. R. Hilbers      
IBAN: PT50 0007 0254 0009 7901 0184 4
SWIFT / BIC: BESCPTPL
of in Nederland:  NL67 ABNA 023.43.26.522  t.n.v. R. Hilbers

Contact address in Portugal: Donna Zora (she speaks German):                           
tel.:  +351 289843580  or  +351 968235659 

Monte dos Reis :            37* 08' 47"  N        07* 48'  28"  W

ROUTE beschrijving: Laatse gedigitaliseerde wegenpunt is bij de Bowling:
37* 08' 34'' N  ,  07* 48' 14''
Vanaf vliegveld Faro volgt U borden A22 autobaan richting Espanha. (Spanje) 
Op deze A22 neemt u afslag No 15 (Olhao). Op de afslag-rotonde de derde afrit 
nemen richting St.Catarina / S.Bras de Alportel. Richting St.Catarina 4km blijven 
volgen (altijd rechtdoor) tot de borden naar links Cerro de Leiria en BOWLING  
(oranje) . Links afslaan dus ,aan Uw linkerkant alle brievenbussen o.a. de onze.  
U volgt dan de weg 600m tot de BOWLING aan uw linkerkant, daarna meteen 
rechts het weggetje van beton in op de kruising. Na 400m gaat de weg omlaag, 
links is de oude ronde put met het grote wiel, daarna  het tweede pad  linksaf, 
(met de kinderkopjes) het weggetje omhoog, na 50m ligt Monte dos Reis, boven 
kunt u parkeren!

http://www.depastorij.nl/


ROAD Indication: Last digitalized point is at the Bowling :
37* 08' 34'' N ,   07*  48' 14'' W
From the airport in Faro follow the signs to A22 motorway direction Espanha.  
(Spain) On this A22 take exit No 15 (Olhao). On the exit-roundabout you take the
third exit direction St.Catarina / S.Bras de Alportel. Follow direction St. Catarina 
for 4 km (straith on) until the signs indicating to the left ; Cerro de Leiria and 
BOWLING (orange sign). Go left and you have a lot of mailboxes on your left, 
also ours. Follow the road now for 600 m and the bowling place is on your left. 
Go 30 meters ahead and at the road-crossing turn right into the concreted road. 
After 400 m it goes down, on your left you see the old round well with the big 
wheel, now turn second road left (with the cobblestones), up an even smaller 
road  , another 50m and there is Monte dos Reis (you can turn your car up there 
at the house!)





Monte dos Reis   37* 08' 45 84" N     07* 48' 26 67" W 
Information for guests.
Wilma Hilbers  in Lichtenvoorde , Holland

tel. Landline : + 31 544488758
mobile :  +31 6 2530 2717

        e-mail:   bb@depastorij.nl of wilma.hilbers@gmail.com
mobile in Portugal : +351 919135144
skype name : depastorij

Addresses 
Your contact: Zora Dias Cruz Silvestre (she speaks portuguese and german)

Mealhas,Sao Bras de Alportel 
landline : +351 289843580
mobile:   +351 968235659

NL
Wij hopen dat u een fijne tijd heeft, maar sommige dingen zijn belangrijk om te weten...
Huisregels:
- Voorzichtig rondom het huis, niet in de ruïnes spelen !
- Aub niet roken in huis.
- Geen BBQ op de terrassen met tegels (olievlekken !), alleen op het lage terras met grind.
- Geen bleek ,benzine etc. in het riool gooien.(bacteriologische septic tank)
- Gaat u naar het strand,; aub alleen de donkere, bonte handdoeken gebruiken die beneden 
onderin het badkamerkastje liggen.
Water:
Het leidingwater komt uit een eigen boorput (150 meter diep) met daarin een pomp, achter de 
caravan. Het water is erg hard (kalk) en daarom is er ontharder (met zout) en een 3000 liter 
voorraadvat met pomp in de kelder. Water voor de tuin (de slangen) is direct van de boorput. Het 
water is onderzocht in een laboratorium in Tavira, het is OK voor consumptie, zie gastenboek. U 
kunt ook water in flessen in de supermarkt kopen. 
Warm water:
Er zijn 3 boilers:  No 1 (50 liter) is voor de badkamer boven en voor de bijkeuken.

No 2 (50 liter,onder de trap) is voor de badkamer beneden.
No 3 (5 liter) onder de gootsteen in de keuken.

Elke boiler heeft een eigen elektrische schakelaar in de groepenkast in de bijkeuken, schakel die 
boiler uit die u niet nodig heeft. Op elke boiler zit een thermostaat, zet deze niet te heet !
(verbrandings-gevaar)
Riool:
Alle afvoeren lopen naar de septic tank in het lage grind terras onder de grote deksel. De 
overloop  gaat naar een gat vol stenen ook in het lage terras (waar de aardewerk pot op staat).
Vuilnis:
Verzamel alle vuilnis in plastic zakken en gooi deze in de groene containers die overal langs de 
weg staan. Er zijn ook aparte containers voor glas of papier etc.

Electriciteit:
De verbruiksmeter (van de EDP) zit achter  het linkse witte deurtje in de muur buiten,naast de 
laatste betonnen paal aan de zuidkant van het huis. U kunt de stand noteren bij aankomst en bij 
vertrek. De echte hoofdschakelaar ( van de EDP) zit achter de groene deurtjes aan de andere 
kant van genoemde muur. Het rechter deurtje is voor de elektricitijdsproductie van de 
zonnecellen achter de ruïne. In de bijkeuken is de groepenkast met voor elke gebruikersgroep 
een schakelaar, en deze weer verdeeld over aardlekschakelaar A,B en C.
De hoofdkabel gaat via de kelder (met een eigen groepenkast) naar het huisje naast het 
parkeerdak ,naar een elektrische kast met o.a. de boorput-pompbediening. Daarin is ook een 
timer,die de pomp na 30 minuten uitschakelt (om drooglopen te voorkomen). Als dit is gebeurt 
(groene lampje brandt continu) moet de hoofdschakelaar daar even uit /aan geschakeld worden, 
om de timer te re-setten en de pomp weer te starten.

mailto:bb@depastorij.nl


GB
We hope you have pleasant stay, but some things are important to know...
Home rules:
- Be careful around the house , no playing in the ruines !!
- No smoking in the house please.
- No BBQ on the terraces with tiles (oil stains) ,only on lower terrace with gravel.
- No bleach or kerosene etc. in the drain (bacteriological septic tank !)
- If you go to the beach,  please only take the dark coulered towels out of cabinet in the bathroom 
on the ground floor.
Water:
Water comes from own borehole (150 meters deep) equipped with a pump, next to the caravan.
This water is very 'hard' so we have a de-calcifier in the basement with a 3000 litres storage tank 
and little pump.
Water for the garden (the hoses) is directly from the borehole. We have checked the water in a 
laboratory in Tavira, its Ok for consumption, see guest book ,   You can also buy water in bottles 
from the supermarket. 
Warm water
There are 3 boilers .  Number 1 (50 liters) for first  floor bathroom and utility room.

Number 2 (50 liters, under the stairs ) for ground floor bathroom.
Number 3 (5 liter )  under kitchen sink.

Each boiler has its own electric switch in the cabinet in the utility room, please turn boiler off  
when not needed. On each off the boilers itself there is a thermostat,do not put it too hot ! 
(burning risk).
Sewer system:
 All drains go to the septic tank under the big cover on the lower terrace. The water overflow goes
to a big hole with rocks, also under this terrace (pipe sticks out).
Garbage
Collect all garbage in plastic bags and deposit in the green containers you find at the roadside 
everywhere. You also can find separate containers for glass,paper etc.
Electricity
The electricity meter (from EDP) is behind the left white door in the wall outside, at the foot off the
last concrete  pole on the south side of the house. You could write down the amount  of kWh 
when you arrive and when you leave. Behind the right white door is the meter from the 
production off the solar cells behind the ruin.
The real main switch (from EDP ) is behind the little green doors at te other side off the above 
mentioned wall.
In the the utility room you find the main electric cabinet with all the switches for the house . There 
are 3 main groups ( A,B and C ), each with a differential switch.
 The main (3-fase)electric cable goes from the utility room trough the basement ( there is another 
electric cabinet ) to one more electric cabinet in the little house next to the covered parking spot. 
In this cabinet there is also the control for the borehole pump .In there is also a timer, if pump 
runs more then 30 minutes, this switch will turn pump off (this is to avoid pump running dry). If this
happens (green light is permanently on) the hand switch must be operated off-on to reset timer 
and so start pump again. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zwembad regels   Monte dos Reis

Veel plezier in het zwembad, maar toch even dit:

• EERST douchen (er is warm water van de zonneboiler) ,dan 
zwemmen. Vooral vuile voeten en zonnebrand olie zijn funest voor 
de kwaliteit van het water.

• Niet duiken,het bad is maar 1 meter diep

• Voorzichtig met scherpe voorwerpen

• Geen dieren in het zwembad.

• De pomp gaat  (s' nachts) automatisch aan en filtert het water via 
het zandfilter in het pomphuisje

• Normaal loopt het water dan naar de pomp en filter via de skimmer
(onder het  aluminium deksel) en neemt zo alle drijvende dingen 
mee naar het filter

• In het korfje van de skimmer zit normaal gesproken een chloor 
tablet, is deze helemaal opgelost, dan kunt u er een nieuwe in 
doen

• Het water niveau wordt automatisch geregeld via de vlotter naast 
de skimmer

• Onze “Pool-boy”  komt zaterdags het zwembad stofzuigen en de 
waterkwaliteit controleren. Voor calamiteiten kunt u Goncalo bellen
onder tel. 00 351 918513030



Beste gasten, 
(Planten hebben dorst in de zomer)

Het zou fijn zijn als u zo'n 2x in de week de planten in de potten op het 
terras bij de keuken en het palmboompje in de pot op het beneden 
terras water zou willen geven.

Hiervoor niet het water gebruiken uit de 2 kranen die aan het huis zitten,
dat is nl. onthard water. 

Ook mag u ,als nodig, (dat kan om de andere dag  zijn, vooral bij hoge 
temperaturen), het irrigatie-systeem aanzetten. 
Doet u dit bij voorkeur 's avonds. Open hiervoor de gele kranen in de 
zwarte leiding links en rechts naast het trapje naar het beneden terras. 
Open maar een kraan tegelijkertijd , en niet langer dan zo'n 15 minuten 
per keer, dan een minuutje wachten, dan de andere kraan. Anders slaat 
de pomp af, en moet deze gereset worden. (Hiervoor hoofdschakelaar 
in schuurtje uit en weer aan zetten).

Voor de ruïne ligt ook een irrigatie slang, deze wordt met de tuinkraan 
aangezet. Ook hier zo'n 15  minuten per keer.

Water geven met de slangen kan natuurlijk altijd !

Dank u namens de planten en de jonge boompjes.
Wilma Hilbers
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