
 

Persoonlijk en vertrouwd 

Wij zijn de eigenaren en je boekt en be-
taalt direct bij ons. We werken niet via 
verhuurorganisaties of tussenpersonen.  

Onze beheerders Jane en Geoff zorgen 
voor de ontvangst in Villa Lasata, houden 
het zwembad schoon en staan je met 
raad en daad bij wanneer het nodig is. 

 

Milde winters 

De Mediterrane Zuidkust van Spanje is 
met zo'n 315 zonnige dagen per jaar een 
ideale vakantiebestemming.  

Villa Lasata ligt in het gebied Axarquía. 
Deze regio is ingesloten door bergketens, 
waardoor er een micro-klimaat ontstaat. 
Dit zorgt er voor dat de winters warmer 
en de zomers milder zijn dan elders in 
Spanje. 

Het voorjaar kenmerkt zich door een 
veelkleurige bloemen– en bloesempracht 
rond Villa Lasata. 

De gemiddelde temperaturen in de 
streek lopen van circa 15-20 graden in 
de winter tot 30-35 graden in de zomer. 

 

Tarieven en boekingen 2010 

Met ingang van deze week staan de 
tarieven voor 2010 en de boekingskalen-
der op de website, inclusief de 
seizoensindeling. Net als in 2009 is  het 
jaar opgedeeld in laag, midden en hoog 
seizoen. 

Je kunt nu al boeken voor 2010.  

 

Speciale Aanbieding 

Van 1 November 2009 tot 28 februari 
2010 hebben we een aanbieding.  

Drie weken voor de prijs van twee. 

Onvlucht de kou en verblijf gedurende 
meerdere weken in Zuid Spanje.  

 

 

 

 

 

 

 

Villa Lasata is van alle gemakken 
voorzien. Nederlandse televisie, draad-
loos internet, veel actuele boeken en een 
ruime collectie DVD’s.  

 

Vluchten en autohuur 

Er wordt zeer frequent gevlogen vanuit 
Nederland, Duitsland en België op Anda-
lusie. Villa Lasata is behalve vanuit 
Málaga ook goed te bereiken vanaf Gra-
nada en Sevilla.  We houden de 

vluchtschema’s van de luchtvaart-
maatschappijen bij. Stuur even een mail 
wanneer je meer wilt weten over 
vluchten en autohuur. 

 

Uitzicht op Pico de Maroma 

Vanaf het terras van Lasata heb je een 
schitterend uitzicht op het dal met 
daarachter de Pico de Maroma (2065 
meter). Dit is de hoogste berg in de Si-
erra de Tejeda. 

 

 

 

 

 

 

De zonsopgang is een mooi kleurenspel 
en dit jaar was in de winter een kapje 
van sneeuw zichtbaar.  

 

Reacties in gastenboek 

Van onze gasten hebben we weer veel 
enthousiaste reacties ontvangen over 
hun verblijf in Villa Lasata. Ze staan in 
ons gastenboek op de website.  
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Villa Lasata 

Onze gasten hebben ons ideeën en tips aan de hand gedaan voor meer comfort. Het afgelopen voorjaar stond daarom in het 
teken van aanpassingen aan Villa Lasata. Zo hebben we onze toegangsweg verhard, waardoor het een echte oprijlaan is 
geworden. Bij het zwembad hebben we een overkapping gebouwd, waardoor er overdag meer 
schaduw is en ‘s avonds een fantastische plek om te dineren.  

Het terras aan de voorkant is flink vergroot. Nu kun je hier ‘s morgens heerlijk in de zon ontbijten 
met het uitzicht op het dal. De watervoorziening is verbeterd met een groter opslagreservoir en 
een automatische pompinstallatie.  Ook de boekenkast is fors uitgebreid met nieuwe actuele 
boeken, de lijst staat ook op onze website.  

Marga den Boer & Roelof de Vries 

Nog meer genieten... 

Bienvenida en Villa Lasata 




