
Geniet het hele jaar door 

Dit jaar zijn de verschillen groot. Een 

natte zomer in Nederland en een stabiele 

warme droge zomer in Andalusië.  

Ook het najaar is hier heerlijk, meestal 

tot in december. Het afgelopen jaar zelfs 

de hele winter door.  

In de winter is er de schitterende 

amandelbloesem en in  het voorjaar 

ontwaakt de natuur met een prachtige 

bloemenpracht met daarbij een warme 

voorjaarszon.  

‘Geen huis, maar een thuis’ 

Sommige gasten noemen Villa Lasata 

inmiddels  ‘onze villa’  of ‘geen huis maar 

een thuis’ en komen regelmatig terug om 

te genieten van de rust en de 

gevarieerde omgeving. 

In het gastenboek staan de indrukken en 

ervaringen. Zie onze website. 

 

Schitterende natuur  

De natuur in Andalusië is prachtig mooi 

met grote varianties in de seizoenen. 

Tussen ons dorp en Málaga ligt de 

“Montes de Málaga”, een bergachtig 

gebied met mooie bossen om te 

wandelen.  

Op een half uurtje bij Antequera, bevindt 

zich het natuurgebied El Torcal met 

unieke geërodeerde rotsformaties. Hier 

vlakbij ligt de bekende Laguna de Fuente 

de Pedra. Hier overwinteren de 

flamingo’s tot juni. 

Villa Lasata ligt dus zeer centraal , op 

korte afstand van de prachtige natuur, 

de mooie steden en de costa.  

Vele van onze gasten wisselen de rust en 

ontspanning in Villa Lasata af met  

uitstapjes. 

Persoonlijke aandacht 

Villa Lasata heeft een hoge kwaliteit  en 

is van alle gemakken  

voorzien.  Daarnaast vinden we 

persoonlijke aandacht belangrijk. Vanaf 

het eerste contact kunt u bij ons terecht 

voor vragen en advies.   

Onze Nederlandse beheerders zorgen 

voor de ontvangst, houden het zwembad 

schoon en staan u met raad en daad bij 

wanneer dat nodig is. 

Kortingsactie najaar 2012 

15% korting op huurprijs voor de nog 

beschikbare weken in 2012 . Boek nu en 

geniet van het lekkere najaar in 

Andalusië. 

Boek in 2012 voor 2013 

Dit jaar waren de populaire weken voor 

2012 reeds gereserveerd in 2011.  

Voorkom teleurstelling en wacht daarom 

niet te lang met boeken.   
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Villa Lasata 

Villa Lasata bevindt zich in een prachtig gebied in Andalusië (Zuid Spanje), met in de buurt de 

karakteristieke dorpen Colmenar, Riogordo en Comares. Het leven is hier authentiek en de dorpen 

ademen een sfeer van rust en ontspanning. Hier zie je het typische leven in Andalusië en kun je 

aanschuiven op een terras voor een ‘cafe con leche’, een cervezza fria (biertje) of lekkere tapa’s.   

Bekend zijn ook de fiestas, feesten en festivals, sommige religieus van aard, andere niet.   

Spanjaarden, jong en oud,  houden hiervan. Elk dorp heeft hierin z’n eigen tradities. Er zijn het 

hele jaar door feesten en evenementen, waarvan de belangrijkste wel de feria’s en de romerias 

zijn. Gezellige feesten met het typische Andalusisch eten en drinken en de overgetellijke klanken 

van gitaarmuziek, typische flamencozang en de sierlijke flaminco dansen. Olé.                                 Saludos, Roelof en Marga 

Fiestas de Andalucía 

Bienvenida en Villa Lasata 


