Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...
Hallo {{voornaam}},

Nog even en dan is 2019 al weer voorbij!
Graag kijken Arno en ik (Barbara) nog even terug op
het afgelopen jaar waarin veel gebeurd is en waarin
we in Kournas weer veel beleefd hebben.

2019 was...
We hebben dit jaar genoten van de vele mooie zonnige dagen, maar ook de dagen met
regen waren soms erg welkom.
We hebben de warme zuidenwinden en koude noordenstormen getrotseerd en tot onze
enkels door de regenplassen gelopen. De hoge golven in de zee waren heftig, maar ook wel
erg leuk.

Kournas
Op sommige dagen was het behoorlijk druk in Kournas, maar er waren ook hele rustige
dagen waarop de toeristen alleen maar door het dorp reden, op weg naar...
Veel toeristen hebben dit jaar het dorp Kournas voor het eerst ontdekt en velen waren
positief verrast. Men genoot van de rust en het traditionele dorpsleven.
Bij Mandali hebben we weer veel nieuwe mensen ontmoet, interessante gesprekken gehad
en mensen blij gemaakt met nuttige informatie, een fijne wandeling, lekkere lokale
produkten en bijzondere geschenken.

Ezels
Ook onze ezels Eos, Cleo, Zoë en Popy waren voor veel mensen een reden om naar
Kournas te komen. Of voor een wandeling of alleen maar om even te knuffelen of om
een foto te maken.
Vanaf haar geboorte op 3 april was Zoë een echte trekpleister, maar ook de oudste ezel
Popy heeft haar eigen fanclub.
2019 was een jaar met veel afwisseling, nieuwe activiteiten en bijzondere ervaringen.
Wij hebben mooie herinneringen aan 2019.

Bedankt
Wij willen jou graag bedanken voor je betrokkenheid bij “Mandali” in het afgelopen jaar.
Als klant, als bezoeker, als vriend, als Facebook-liker of -volger, als ontvanger van de
nieuwsbrief of op een andere manier.
Bedankt dat je er was en we zien je graag terug in 2020!

2020 wordt...
We hopen ook in 2020 weer veel bekende en nieuwe mensen in Kournas te ontmoeten.
Als je in de buurt bent, loop even binnen bij “Mandali” of kom even zitten bij de “story
table” voor een praatje.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes uit Kournas (en die komen er), nieuwe
activiteiten van “Mandali” (die komen er ook), nieuwe lokale producten (ook die komen er)
in het assortiment van de winkel? Volg of like ons dan op Facebook of meld je aan voor
de nieuwsbrief van “Mandali”.
Wij wensen jou en je familie hele fijne Kerstdagen en een gelukkig, reislustig en gezond
2020.
Vriendelijke groeten,
Arno en Barbara (Baukje)

nieuwsbrief Mandali
Heb je misschien familie of vrienden die ook in deze
nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, dan mag je hem altijd
doorsturen. Via de website kunnen ze zich ook zelf
aanmelden.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt
en ik stuur je graag een volgende.
P.S. 1. Ook andere vragen over Kournas, de omgeving en over Kreta in het algemeen
beantwoord ik graag en misschien kan ik zelfs in een volgende nieuwsbrief hier aandacht
aan besteden.
P.S. 2. In de eerste week van Januari krijg je weer een uitgebreide nieuwsbrief in je
mailbox, met een bestellijst. Want in Januari komt Peter weer naar Kreta en hij heeft weer
ruimte in zijn bus om bestellingen mee te nemen.
Warme groeten uit Kournas,
Arno en Barbara

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

