
Nyheder fra Mit Spanske Slot a/s 
  

Du sidder nu med det første nyhedsbrev omkring Mit Spanske Slot.  

Mens Covid-19 raser ud har vi arbejdet på at få tingene endeligt på plads.  

  

D. 10. december; underskrives ”Letter of Intent” omkring købet af Palacete de Cazulas  

D. 23. december; aktieselskabet Mit Spanske Slot a/s stiftes 

D. 31. december;  www.mitspanskeslot.dk åbnes 

D. 18.-19. og 20. januar; tre første informationsmøder i Aarhus, Svendborg og København 

  

Derfor var det dejligt at opleve ikke mindre end 111 tilmeldte på de tre netop afholdte informationsmøder, blot få dage efter, at vi igen kunne 

forsamles. 

  

I dette nyhedsbrev kan du læse nærmere om følgende emner: 

• Palacete de Cazulas 

• Salget af aktier er kickstartet 

• Vinterklimaet på Costa Tropical 

• Deltag i Åbent Slot 

• Kom til infomøde 

• Covid-19 og Malaga 

 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAoGGn2QAAABCt-oAABP4ea0AAAAAZsYAAAAAABeRHwBh6_99gAyGncHLRc2VW29OfNaCvwAXG1c/1/25s6fb_tvr1LuKlWV3kGpg/aHR0cDovL3d3dy5taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay8




"Palacete de Cazulas" 

Vi har efter en intens jagt i Andalusien fundet det helt ideelle sted til Mit Spanske Slot a/s. Vi har indgået en aftale med sælger om, at vi køber og 

overtager Palacete de Cazulas d. 1. december 2022.  

  

Du bliver medejer ved en investering på kr. 300.000 sammen med 151 andre danske familier. Først købes en aktie kr. 20.000. Når alle har gjort 

dette gennemføres en kapitaludvidelse i november 2022, hvor der tegnes aktier for yderligere kr. 280.000. Dette beløb skal først indbetales 

efter en generalforsamling ultimo november 2022. 

  

Vi stiller store krav til det ideelle sted. De 5 vigtigste krav er: 

• Beliggenhed, beliggenhed… godt vinterklima, tæt på større lufthavn, udsigt og adgang til natur og kort afstand til havet 

• Et større bygningskompleks med mindst 15-20 værelser med eget bad og toilet, gode udendørsfaciliteter og flere fællesrum indendørs.  

• Vel vedligeholdt, tekniske installationer ført ajour og en flot æstetik med udgangspunkt i lokal kultur. Vi har haft dansk arkitekt til at 

gennemgå stedet. Han er imponeret og hans rapport kan læses på hjemmesiden 

• ”Plug and play” – lige til at flytte ind i – ingen større ombygninger, kun opgradering med nye madrasser og senge samt installering af 

aircondition i boligerne. 

• En samarbejdende sælger, som forstår vort koncept, og ser frem til nyt liv og udvikling af sit livsprojekt. 

Alle betingelser er opfyldt til fulde med købet af Palacete de Calzulas. Et sted, hvor du med stolthed kan invitere familie og venner på besøg. 

  

Billeder siger mere end mange ord – surf en tur rund på vor hjemmeside: www.mitspanskeslot.dk 

 

 

Salget af aktier er kickstartet 

I skrivende stund, lørdag d. 22. januar, kan vi foreløbig byde velkommen til de første 13 aktionærer. De har alle udfyldt blanketten, som ses på 

hjemmesiden, og hver købt den første aktie til kr. 20.000. Og flere aktionærer er på vej…… 
Hvilken start på aktietegningen – efterspørgslen overgår langt vore forventninger. 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAoGGn2QAAABCt-oAABP4ea0AAAAAZsYAAAAAABeRHwBh6_99gAyGncHLRc2VW29OfNaCvwAXG1c/3/1CBKLXp5cT7OhNHHOWHEEg/aHR0cDovL3d3dy5taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kaw


  
Interessen på de tre netop afholdte informationsmøder har været ganske imponerende. Mange har hørt god omtale fra venner og bekendte af 

Mit Franske Slot a/s med 179 aktionærer og Mit Italienske Slot a/s med 212 aktionærer og er interesseret i at høre nærmere om mulighederne i 

Spanien. 
 

 

Vinterklimaet på Costa Tropical 

Kilde: https://www.besttimetovisit.co.uk/spain/costa-tropical-4045338/ - Temperaturen er døgnets gennemsnit. 

 

Alle har hørt om Costa del Sol - det er betegnelsen for kyststrækningen vest for Malaga, i retning mod Gibraltar. Vort kommende slot er i den 

modsatte retning, 80 km øst for Malaga. Her hedder kysten Costa Tropical.  
Solskinstimerne på Costa Tropical er de samme som på Costa del Sol, men vinterklimaet er en smule varmere, faktisk det varmeste vinterklima 

på det europæiske fastland. Dette skyldes, at denne del af kysten om vinteren skærmes af bjergene rundt om Sierra Nevada for køligere vinde 

fra det spanske fastland.  
  

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAoGGn2QAAABCt-oAABP4ea0AAAAAZsYAAAAAABeRHwBh6_99gAyGncHLRc2VW29OfNaCvwAXG1c/4/h5v0e6WisMVQOrg8U1rZIQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVzdHRpbWV0b3Zpc2l0LmNvLnVrL3NwYWluL2Nvc3RhLXRyb3BpY2FsLTQwNDUzMzgv


Ud over varmere vinterklima er området – som navnet indikerer – meget mere grønt. Det er smeltevandsfloder fra bjergene i baglandet, som 

leverer vandet, der skaber grundlag for dyrkning af en masse tropiske frugter og grønsager. Det drejer sig om bl.a.: Avokado, citroner, 

appelsiner, mandariner, bananer m.m. 
En effekt heraf er yderligere, at lokalt lever man ikke udelukkende af turisme, hoteludbygning er knap så massiv som på Costa del Sol. Men 

strandene er fremragende. 
 

Deltag i Åbent Slot arrangement - få syn for sagen 

 

En af de mange stuer på "Palacete de Cazulas" 



En smuttur til Malaga –  besøg og rundvisning på Palacete de Cazulas – hotelovernatning, informationsmøde – alle måltider inklusiv drikkevarer 

og hyggeligt samvær med andre måske kommende aktionærer. 
  
Ja, det er programmet for kommende smutture til Costa Tropical med direkte fly til Malaga. Udrejse fra København eller Billund om lørdagen og 

hjemrejse om søndagen. Flyvetid 3.45 timer. 
Har du mere tid så forlænger du dit ophold med ekstra dage og udforsker destinationen yderligere. 
Du sørger selv for flyrejsen og billejen – resten klarer vi. 
  
Åbent Slot arrangementet er gratis for to personer såfremt, man har købt en aktie i Mit Spanske Slot a/s. Ikke aktionærer betaler pr. person kr. 

1.000 for deltagelse.  
  
De kommende Åbent Slot arrangementer afvikles følgende weekender: 

29. - 30. januar 
12. - 13. februar 
26. - 27. februar 
12. - 13. marts 
26. - 27. marts 

Nærmere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden: www.mitspanskeslot.dk 
 

 

 

 

 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAoGGn2QAAABCt-oAABP4ea0AAAAAZsYAAAAAABeRHwBh6_99gAyGncHLRc2VW29OfNaCvwAXG1c/5/HzBsfZxMNS2VMy3St9J6gw/aHR0cDovL3d3dy5taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay8


Kom til infomøde 

En af boligerne på "Palacete de Cazulas" 

For de fleste er første skridt på vej mod at blive aktionær at deltage i et informationsmøde. Her bliver hele ideen og konceptet grundigt 

gennemgået, og der er alle muligheder for at stille spørgsmål. Samtidig er det også en god lejlighed til at få en fornemmelse af hvilke andre 

familier, der er på vej ind i projektet. 
Deltagelse er gratis, og som arrangør er vi vært ved et glas spansk vin. 



  
Kommende møder: 

25. januar i Århus kl. 19:00-21:00, Århussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Århus C 

26. januar i Odense kl. 19:00-21:00, Nordatlantisk hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 

27. januar i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K. 

08. februar i København kl. 19:00-21:00, MBK lokaler, Pilestræde 61, 1112 København K. 

09. februar i Middelfart kl 19:00-21:00, “Huset”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 

10. februar i Århus kl. 19:00-21:00, Århussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Århus C 

Tilmelding via hjemmesiden: www.mitspanskeslot.dk 

 

Spanien og Covid-19 

Heldigvis tyder meget på at epidemien er ved at toppe, restriktionerne lempes. Og de, som bliver smittet, bliver ikke syge i nær samme grad 

med den nyeste omikron variant. Specielt ikke hvis man er vaccineret. Det samme er gældende i Spanien. Man mærker ingen forskel på 

dagliglivet her og i Danmark. Aktuelt gælder der de samme krav i Spanien til at bære mundbind som i Danmark. 
  
Kravene ved indrejse til Spanien er, at alle skal fremvise Coronapas. Når du har købt flybillet informerer flyselskabet om, at der skal udfyldes 

online en formular til de spanske myndigheder tidligst 48 timer før ankomst. 
  
Uge for uge stiger antallet af fly og rejsende. Aktuelt er priserne særdeles attraktive på såvel fly som billeje. Så find solbrillerne og solcremen 

frem ……… 
 

http://x8m0h.mjt.lu/lnk/CAAAAoGGn2QAAABCt-oAABP4ea0AAAAAZsYAAAAAABeRHwBh6_99gAyGncHLRc2VW29OfNaCvwAXG1c/6/p6uWCWI59PLCzK0pUDSPew/aHR0cDovL3d3dy5taXRzcGFuc2tlc2xvdC5kay8


Med venlig hilsen 

 

Lars Børresen tlf: 40289288 borresen@mitspanskeslot.dk  

Kim Folmann tlf: 20602211 k.folmann@gmail.com 

Børge Bisgaard tlf: 40251875 bisgaard@mitspanskeslot.dk  
    

  

mailto:borresen@mitspanskeslot.dk
mailto:k.folmann@gmail.com
mailto:bisgaard@mitspanskeslot.dk
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