
  

. In één dag heen en weer

. Wie koopt vliegt gratis

Dagretourtje Lago Maggiore
om bungalow te kope

"W...-„Á.‘ ' ' ’'" "Bezichtiging met
horloge in, hand

(Yun een olurr "uslnuzcrrrsì

LLtîu — “ml u graag een bungnlnw willen hebben nnn iiet
Luxo Maggiore, maar hebt " weinig (Hd om te „nnn kĳken en de

_L—xunkiu llutse te regelen? “‘(-Inu uint lnnlste l‘oeil geen heannr
m…- u.- …"". E… And….nuî—r'E….uvnìî-lv'{n.—n'… rn'n'ríìn’îc‘ì.fitna
heen rn neer rr— en nm zĳn modelle" ln- «huwen. Koopt u, dn“ kast
u die reis nie s. Koopt u niet. dun rum-t u een —— \nur dit trnject —-
bescheiden bĳdrage leveren in de koslen.

U stript ‘s mouten: nm een uur ni negen op Scluplml in het voor
u gereserveerde vliegtuig vliegt in drie uur nnar Milaan. stupì
daar in de bus, rijdt een uurtje de bergen in, eet in een eenvoudig
dm‘ps—„rislornnte“ uw ravioli met soep vooral en capuclno na en
l' : dnnrnn enn kiikio nn het hmm-terrein nemen. Vervolgens

ECC“ " —— als Ll (C\TCCICĲ bent O\'Cl’ \…vocnng ell prus _ UW naam

op in de directiekeet. waar u wordt getracteerd up spumnnte en
krcntebrood en stapt even later weer in de bus. Voor het midder-
nachtelijk uur kunt u drm weer terug zijn np Schiphol om op Am-
sterdams Rembrandtplnìn non even een luie kome te nemen op
het succes van de eeudnnsreis op z'n Amerikaans, want u bent
dan eigenaar van een zonnig bungalowtje aan de rand van het

 

Italiaanse lago.

. Voorproefje
'rm-u u '; nmmr": Men…”… .… …

rlonkrre vu regenachtige platform mu
Schiphnl :umcn me! ri…ig mulrrr
door kmnto—ndvuumiu nmlgrlnklr
kow-rs in spé dr tmp mu ile wachtm-
de MAC—Cnnvuir bulng, ||er u (irmr

u-rlhcln nog geen rumor-«lm vun.
Ztl]: dc mmt ('Ĳ'uren ni…-ig”
mlm": Iziìkl mu wumrl nnn traan

dr lrn! nnn‘rrkelijl: liil'mmlr uilnnrii-
' „'komt u zelf maar n'en kl;-

 

Wll voor vele vnknniievìerdrrs een

maanden voorbereidingen eisende mi}:
ls, wordt nu ln een handmdraal zere-
:!:-‘d. Even nur het Lun Muliere

um een bungnlow te kopen.
U Speelt mee en zout '< rimmen-‚

Ingen uw vrouw: 'k [>en vanavond wat

later thul“, maar nntllhvcrk wurlll luci
nlt-L De tekeningen hebt u nn.-mu lm-

sludecrd. U gaat alleen nmnr evcn kll-
knn hne alle! er in werkrlllkheld
uitziet. hm- de lining ix, lmv lvr-l dolp-
iv- beneden. kortom: in welke omge-
ving: u strak'. van de r'vmer. met
vrouw en klnderen uw w\je weken
.:.… dnnrbnnpn. En in snu- hoop[ u

nu al op un ber.-diemen vn…pmefie:

een glu wĲn op een trrraqe nndrr

.nlc delen van het lind "len u en De
Amsterdnmxe nll—honda met zljn
\'|n\l\\'. dic de zaak van de lmnd wilde
iloon en "mr luc-t ‚:om msm: wild:—
ennn leven, het eehlpnar met drie kin-
deren. dal een largeloxe \'lknntle wil-

de cm voor de rest van het seizoen
hun bungalow voor goede prijzen ie
verhuren, de bejaarde vader. die $n-

men met wijn twee dpchters het vorig
jaar ll Eekochle bungalowtje nog eens
wilde in<pecieren om gelijk een twee-
de woning te kopen, de (andarla en

zijn vrouw die hun 001: cp twee bunga-
low: Madden laten vallen. en het gril—

7e echlpanr. dal op Ameland nl een
Yau huilie: luid Maan en dn! un hel
uo een nieuwe geldbelegzlng mum.

Wint m zien de meesle kopen het: in
een l'nleenng. d..- er dlk …… …'…-
luen. J:- irm. tenslolle |:(-en ulordige

lovin—‚n mino up tnlul Alleen voor )e
eigen vakantie.

. lekolnst

l\elcr Kuik: wehebben nu vijf van
deze vluchten Armor de nu: en need.!
opnieuw bleek er grote kmplnlmo (u
zijn, Mor-((nl wnn-n de vliegtuigen vol
rn werd:-n rr flinke aantallen bunga—
lows verkocht. Sulmingen kut-luen er
nlt; meer dan een, De heer Kuik ziel
lneknnlst In deze rccrculiebouw. Bc-

  

 een misschien al wnnue Italiaanse
tun.

. Nn! welkom
Maar dat laatste bleek op de mdt

hlp. in de lnalste Week van het Janr,

ern Ĳdele hoop. '! Maynen: in een
lxchle matrozen van Schiphol opgestr-
gen, vonden de vijftig konplueligeu na

een zonnige vlucht boven I\lpenwolv

kr-n Milaan.! ludxthnrcn in een natte
enuuwdeken. Onvcrwacm (uur, koud,

en modderlg wat het welkom op het

lutte platform. En dat terwĳl l‘ìeier
Knik. de Illljd glimlachend!- directeur
nn (lo nu nh muuur—w Ivmcl‘u‘nrll‘

lrfmwnndernemlng Sunclnrr Dunga-
]nus NV Vin de bonum-lar…… nor.
opgewekte verhalen had verteld over

het ide-le klimaat rond het lage en de »-
prarhtlre verznirhlm

'toen nu een mmm "un cen uur

het bouwterrein wn bereikt, hlng
‚voor het meer een dicht lneeuwlor-
dijn en xtonden de bungalows inge-

pakt in het wit. ‚.Jullie hadden :een

uur liter moeten komen. want dan
‚b( ‘: niet meer naar boven gekund"
\'e elkomde een met bonimuu geloel»

de Italiaanse wachter.

Ma:-… goed. dat alles w.“ geen hoofd-
rank. ': Ginz len slo…— om de hunga-
l ‚ niet om dat pun-nature gina…-

1 op het boulevard-terra‘” van!

. Zaken
Er mouten nken wurden "dun.

Daarover tud Pipl" [qu ‚…an
m— reLs geen twlllel laten hest-nn. r,:
waren tekenlnzfn uit de volle nwn
gehuld. Er w…: gewroken m-er dt

financiering en over de verdeling vln

de hunzflows. Er mu verkocht wur-
den ‚.lullng de \‘oorrud sirrkte". Ile
xorlzc rrls waren er mur twee rua-
dlgdrn. die nlrl kochten, werd nar-mne-

dlzend {firm. Blum-n rrn hall uur
mor-«lm xl], die optie hadden grnomrn
op een bungalow, rm bullmìng nr-

mrn. Balaton xi] nlet. il:… zou het
bakje nur een under nan.

  
  

Een paar uur later dwaalde de
|! ]: over het besneeuwde bouwter-
l .. Geen r van de Iulinnse zon.

In het …szcht over het mnìulueuze
Luo Migliore wu weggenomen door
een dichte Ineenw‘bul. Mnnr bunga-
lows werden er verkocht. In de houten
directiekeet lnsa‘lleerde de heer Kuik
n. zieh echter de planken tafel. Er
kwamen boean op tafel. Er werden
mmen genoteerd. Er werd ungepre—
ren en zapmken over opleverlnaster-
mijnen en financieringen en mel. kwik
(ige hund werden kleurenivto'l randge-

ctroold om te liten zlen hoe het er
mnd hel. lago 's zomers wel uik-|g. En
intussen knalden de kurken "In de
flessen spumante, werden kreniebro-

den aangesneden en rookte de pc:]…-

(:.th

. Investeringen

Het “'I! als op een ramen—n'.

gingurcd'm'e: een bant gean<chnp.

wnn-an iedereen lrdereen kende. Uli

zonnen als bouwondernemer ln het Ne-
derl-mise naarden. rpecinllseerde hi]

zlch dlnrnust liter in de bouw vun
bungalo… en zolnervllltl't. Eem in de

kop vnn Noordlmllnnd, toen In lullë.
ln Cerinle ain de lliviu‘rn zelte hl] een

project van veertig wunìnuen op (dle
allemmal vlot worden verkocht) en in
llanrn aan het Laga Maggiore bouwde

hĳ nchl \'lllu's.
Het project ln Luino is' het tot nu

we lronulr: een rlordlge honderd bun.

gnlows in de bergen aan de und van

het meer. Sl'eclaal voor deze bullen-

  
  

 

M]"_-…m_">-'nm_<r __: -. «
pu…—' "’ „hr u' ...,—,; »…

landse uellvllelten richtte hij een doch-
teronderonrlernrming op, die de nimm
Sunclrus Bungalow; llnlln kreeg. Inn
het meer het lll] een tweede huh hou-
wen, vann-nar hlj eenmnnl per maand
heen en weer vlien! naar Zandvunrl,

wnnr zĳn vader het moederbedrĳl
runt.

° Lal-(. koi'íie
Zijn stunt om een vliegtuig te chur-

leren voor gegadigden blijkt de afgelo-
pen mnnnden te zijn aangeslagen Hun-

derden maakten nl gebruik van de ma-

gelĳkheid om in een dag even heen en
weer te vliegen om te zien, wnnr ri]
slrnlu vakantie zullen vieren. anuur-

lĳk, niet iedere mga-ganger koopt di-

rect. maar op de hitste xe'u werden er
ioch in enkele uren een kleine twintig

bungalows uit de lumd verkocht.
Ondanks de sneeuwstorm. die vun de
gevlerde (oer'muulxeek een bar pool-
oond mnakte. -

': Avond.! in het vliegtuig. hoog bo-

succcs. Velen waren voor de komende
mmer buren gewaden in het hunn-
lmvplrk-ln-unbouw. . ‘ -

In één dag werden zij eigenaar
van een eigen vakantiehuis nnn
het lago, waarvan zij eventjes de
sfeer hadden kunnen‘ proeven.
Helaas niet onder de Italiaanse 

.. .....-n- __”…

?M:-het Lun Nurten nu mum bmw-n vu dm
nu mnu-u. lei-ul bomb-n «…un-n.

bergzon. maar dat was gauw
vergeten blj de gednchle nan ze-
ker zonniger weken in het ko-
mende zomerseizoen. Preeles op
het mlddernuchtelĳk uur streek
de MAC—Convair neer op Schip-
hol. In precios vljtllen uur was
het lago ‚‚ gedaan". Voor een late

.
l

Aankomst in Milaan: gun vrat-q-
tu"díq zonnekern”, muur — zaal:
op Selliplml — een uri-kleumende

natte rncmwbui.

van de Alpen. werd ueklonkcu np het ‚

 
 

SUNGLASS DRMMHUIS
Vlieg xlhrdng 26 hbruurl met om meel

Bakunin-vtun nl…-Hm md- werknem. |wonmg… iun nu… ze mm…! in un un; un

Il

„ww-‚._….ĲW
Het drop-numi: aan hrt Lugo
Maggiore van 'de minuten“”.
Maar geen paradĳuluk ":nr …
“uvun—“M, want zelf' ann ha
“un…… lugo kan hel'ln dm
tĳd vun het jaar bnv‘ kand zyn

 

«‘» l
kome op Amsterdams Rem-
brandtplein was nog ruimschoots
tijd over . ‚ . ‘

E."…n‘*… ;……

WARM
«.«o»…“xxiv—…wmfl

... .... V-….“ ….-‚r .

  

v...…‘&<;—.;:o…

UW
    dll nu… un [mu nu ennbnlaua ululdn uur

het Luo en :. z-luem Alpen hebben. u: nu
„.am; puk. vum wrdt na mn un unn
"mud. mlam [nlnu-.n. uw niu. nu. nu.

DI flmmhulun MICHA“: een "en… m!
“ unum. kitchen“… : nin-pmm.
„lau. homl-lo acuan-cel.

Men kaopt :. mas vuu! 115300» un un elx-n
nul lmd (mp-mu un e; m' ml.
  

… mul- Kann rear n… loren ! tu.-.Kuper! xn… nu en. mmm nm on om uverl-|\: „nnn.

’SUll'GLlSS BUNGALOWS
BOUW- EN EXPLOITATIE MĲ N.V.

Mwa Pulau ski's-Zuidveen
Telefoon OHM-340412100  


