
Heerlijke nazomer en voorjaar 

Villa Lasata ligt in het gebied Axarquía, 

vlak boven Málaga (Andalusië). 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. 

Begin december 2010 was de tem-

peratuur ca. 22 graden. Natuurlijk is dit 

geen garantie, maar geeft wel een indruk 

over de lange nazomer in Andalusië. 

Het voorjaar kenmerkt zich door een 

prachtige bloemenpracht. Dit begint al in 

februari met de bloeiende amandel-

bomen en loopt door tot ver in juni. 

 

Hoogtepunten in de omgeving 

Villa Lasata ligt op korte afstand van de 

snelweg naar prachtige historische 

steden. Granada met het wereld-

beroemde Alhambra, Cordoba met de 

kerk/moskee Mesquita en Sevilla met het 

bekende paleis Alcázar Real.  

Onze gasten kiezen regelmatig deze be-

stemmingen voor een dagtrip.  

Rust en Vrede 

Lasata betekent letterlijk ’rust en vrede’. 

Niet in het Spaans, maar in het Indiaans. 

Dit woord geeft precies het gevoel weer, 

dat bij ons huis past.  Wij hebben hier al 

het mogelijke comfort aan toegevoegd. 

Even weg uit het drukke leven en op een 

ontspannen manier afstand nemen en tot 

rust komen.  Zoals een gast schreef: ‘er 

heerst hier een hoorbare stilte … ‘ 

 

Reacties in gastenboek 

Van onze gasten hebben we enthousiaste 

reacties ontvangen over hun verblijf in 

Villa Lasata. Ze zijn te lezen in ons gas-

tenboek op de website.  

 

Persoonlijk en vertrouwd 

Wij zijn de eigenaren en je boekt direct 

bij ons. We werken niet via verhuuror-

ganisaties of tussenpersonen.  

Onze Nederlandse beheerders zorgen 

voor de ontvangst in Villa Lasata, houden 

het zwembad schoon en staan je met 

raad en daad bij wanneer het nodig is. 

 

Boek in 2011 voor 2012 

Er wordt steeds vroeger geboekt. Eind 

oktober vorig jaar waren alle populaire 

weken voor 2011 gereserveerd.  

Bij boeking vòòr 1 oktober a.s. gelden 

nog de huidige tarieven, daarna publi-

ceren we de nieuwe tarieven voor 2012 

en zijn deze van toepassing.    

Saludos, Roelof en Marga 
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Villa Lasata 

Sinds 2008 hebben vele gasten genoten van ons bijzondere huis in Spanje. Onze gasten hebben ons ideeën en tips aan de 

hand gedaan voor meer comfort. Het afgelopen voorjaar stond daarom wederom in het teken 

van enkele aanpassingen en verbouwingen aan Villa Lasata.  

We hebben een prachtig groot nieuw zijterras gemaakt. In Spanje leef je buiten en met bijna 

200 m2 terrassen is er nu de hele dag wel een fijn plekje te vinden in zon of schaduw.    

Ook de badkamers zijn gerenoveerd en aangepast aan onze comfortnormen. Onze bibliotheek 

wordt zeer gewaardeerd en breiden we steeds uit met nieuwe actuele Nederlandse boeken, de 

recente lijst vind je op onze website. Extra boekengewicht meenemen is dus niet nodig! 

‘Olé, olé’ 

Bienvenida en Villa Lasata 




