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Panache nieuwtjes!
Wat hebben we zoal gedaan in de maand februari in ons mooie Panache-resort.

Wist u dat:
*Hans na controle in het ziekenhuis weer voor 3 weken een gipsvoet heeft. Als het dan nog niet
goed hersteld is, gaan er 2 schroeven in. Hij baalt hier flink van, en dat van een val van een trapje.
Dus voorlopig komt al het werk nog op Sylvia’s nek. Sylvia zegt steeds dat Hans al zijn vrije dagen
voor dit jaar op zijn.
*Het nu een jaar geleden is dat wij Panache Resort hebben overgenomen. Wij zijn trots op ons
mooie luxe complex in Jan Thiel. We worden zo blij van alle geweldig lieve, aardige gasten die
komen.
*Ons zoutwater zwembad in super goede conditie is. Er hoeven geen extra toevoegingen bij.
Slechts 1x per 6 weken een zakje zout en 2 chloor tabletten per week. Dat vinden wij GEWELDIG!
*We veel boekingen binnen krijgen. We hebben zelfs al boekingen voor februari 2021. We adviseren
wel om op tijd te boeken. Er hebben al veel gasten mis gegrepen, omdat wij vol zaten op de
gewenste periode. Het zou toch balen zijn: een jaartje zonder Panache-resort met de goede en
gezellige gastvrouw en gastheer. We hebben in de zomer nog een paar appartementen en
bungalows vrij. Komt u hier uw vakantie vieren?
*U nu ook bij Panache-resort Back2Nature Private Jeep Tours kunt boeken. Het zijn privé tours naar
de beste (niet-toeristische) plekken van ons prachtige eiland. Ruwe noordkust, geweldige
blaasgaten, snorkelplekken met schildpadden, zandige (privé) stranden, spectaculaire off-road
verkenningen, prachtige natuur, historische ruïnes en nog veel meer!
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*We onze gasten die last minute in april willen komen 15% last minute korting geven.
Zie voor beschikbaarheid www.panache-resort.com en kom gezellig uw vakantie bij Panache
vieren.

*Dat de zoutpannen van Jan Thiel een groot natuurgebied is waar u geweldig kunt wandelen.
Dit mooie natuurgeboed ligt eigenlijk vlak om de hoek. U kunt er zelfs flamingo’s spotten.
* Dat er bij Panache-resort niets moet, u mag ook gewoon niksen. Dat is pas RELAX toch!!!
*we onze nieuwsbrief vanaf april niet meer plaatsen op onze web-site https://www.panacheresort.com/nieuwsbrief/. Als u hem voortaan elke maand wilt ontvangen, kunt u zich opgeven
op www.panache-resort.com en u vindt hem dan in uw mail box.
*u ons ook kunt bereiken via ons gratis whatsapp telefoonnummer +31 6 53812533 als u vragen
hebt en snel antwoord wilt.
Met zonnige groeten,
Sylvia & Hans
Kaya Tert 46-48
Jan Thiel Oost
Tel +599 9 690 4922
Tel +599 9 690 4923
Whatsapp +31 6 53812533
info@panache-resort.com
www.panache-resort.com

