
  - 1 -- 1 - 

 
1    

Villa Lasata   
“Eldorado van rust en ruimte in Andalusië” 
 
  

 
 
Villa Lasata is een luxe ingerichte villa voor maximaal 6 personen met eigen 
zwembad, op ca. 30 minuten van het strand van de Middelandse Zee. Het huis 

bevindt zich op een eigen terrein van 1,2 ha met rust en ruimte en ligt 5 minuten 
van het schilderachtige witte dorpje Colmenar. Vanaf het vliegveld van Malaga is 

het huis in 40 minuten te bereiken, vanaf Granada in 60 minuten en vanaf Sevilla 
in 120 min.  

 

De mooie villa heeft een sfeervol ingerichte ruime woonkamer, halfopen volledig 
ingerichte keuken met alle inbouwapparatuur, een gezellige eetkamer, drie 

slaapkamers en twee badkamers. Apart van het huis staat nog een 
gecombineerde badkamer voor bij het zwembad en tevens is dit de wasruimte 

met wasmachine en droger.  
 

U heeft een bijzonder mooi uitzicht over de grote vallei van de Axarquía met op 
de achtergrond de Sierra de Tejeda met de fascinerende bergtop La Marona 

(2066 meter), waar ‘s morgensvroeg  de zon op komt met een mooie kleurenspel.  

De villa ligt zeer beschut in de plooi van een berg. Door het microklimaat, zijn de 
winters hier zacht en met slechts een beetje zon is het hier al aangenaam. 

 
Privacy is optimaal. De villa staat aan een eigen verharde oprijlaan en er is 

hierdoor geen verkeer langs het huis. Het ruime zwembad is naast de villa 
gesitueerd, waar u ongestoord kunt genieten van een prachtig wijds uitzicht over 

de vallei met witte dorpen als Periana en Comares en bergtoppen van de Sierra 
de Tejeda.  

 

In Colmenar, ook bekend als de hoofdstad van de Montes de Malaga, vindt u alle 
voorzieningen, zoals winkels, cafés, restaurants, scholen, een medisch centrum 

dat dag en nacht geopend is, openbaar vervoer, een internetcafé. Vanuit 
Colmenar zijn er legio mogelijkheden om uitstapjes te maken of activiteiten te 

ondernemen. 

Camino de Solano   
29170 Colmenar, Málaga  
Andalucía, España 
 

Tel. NL: +31 6 45093759  
 
Email: info@lasata.nl 
Internet: www.lasata.nl 
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Kenmerken 

 

Huis: 
-  3 Slaapkamers (max. 6 personen) 

- 1 Woonkamer 
- 1 Eetkamer 

- 3 Badkamers 
- Zwembad (8 x 4 meter) 

 
Keuken: 

- Afwasmachine 

- Magnetron 
- Koelkast 

- Diepvriezer 
- Senseo koffiemachine 

-  
Faciliteiten: 

- Breedbeeld televisie 
- Satellietschotel (Nederlandse televisie via CanalDigitaal) 

- DVD/CD installatie met Dolby Surroundsysteem 

- Draadloos breedband internet (Wifi) 
- Wasmachine en droger 

 
Ontspanning: 

- Boekenkast met verzameling bekende Nederlandse en Engelse toptitels  
- DVD's met klassieke en nieuwe films (incl. kinderfilms) 

- Verzameling Nederlandse spellen (o.a. Kolonisten, Risk, Scrabble, 
Monopoly, etc.) 

 

Overige: 
- Kinderbed, kinderstoel, kinderbad en babyfoon (op verzoek) 

- Barbecue 
 

Bijzonderheden: 
- Niet roken 

- Geen huisdieren  
 

Huurprijzen 2013 

 
Standaard huurprijzen per week: 

- Piekseizoen:   € 1.050,== 
- Hoogseizoen:          €    850,==  

- Middenseizoen:   €    795,==  
- Laagseizoen:          €    650,==  

 
De huurprijs is inclusief: 

- Controle van het zwembad (wekelijks) 

- Gebruik van bed- en badlinnen 
- Onbeperkt internet gebruik (wel laptop met WiFi meenemen) 

 
Overige kosten en borg: 

- De eenmalige schoonmaakkosten zijn: € 100,== (verplicht) 
- De borgsom bedraagt € 200,== 

 

Contact 

 

Voor nadere informatie en beschikbaarheid, neem contact op via onze 
website (www.lasata.nl) of direct per email (info@lasata.nl).  

 
Marga den Boer 

mailto:info@lasata.nl

