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CASA DE LOS SUEÑOS 2020 verhuur info 
Canillas de Aceituno [Malaga], Spanje 1 
 

 
 
DROOMVILLA IN ANDALUSIA VOOR RUST, RUIMTE EN WARMTE! 
 
Heerlijk vrijstaand huis in de campo voor maximaal 6 personen met 3 slaapkamers en 2 badkamers                
met toilet, knusse ruime living en complete keuken. Volledige privacy op bijna 6.000 m2 eigen grond,                
gelegen midden in de natuur en wandelgebieden van de Axarquia, op 8 min. van het dorp Canillas                 
de Aceituno en Natural Park Sierra de Tejada.  

 
Volledig verbouwd traditioneel spaans landhuis met prachtig onderhouden mediterrane tuin omringd           
door oleanders, met meerdere terrassen, buitenkeuken, bbq, pizzaoven en zwembad met           
sunset-view. Gelegen op 50 min. van Malaga Airport, aan de voet van La Maroma met weids landelijk                 
uitzicht, maar ook nabij meer, zee en beachclubs (25-35 min.).  
 
Voorzien van alle denkbare gebruiksgemakken, compleet met badlakens en linnengoed, inclusief           
(Nederlandse) IPTV, wifi, airco’s, horren, was/droger combi en poolservice. 
 
Huur van Casa de los Suenos (in de zomermaanden min. 14 dagen): € 1.250,- p/week ex additionele                 
services (in overleg), verzorgd door keurige en betrouwbare Engelssprekende private caretakers. 
 
Te bereiken via prima te berijden deels onverharde weg, waarbij het gebruik van een wat hogere auto                 
of SUV preferabel (doch niet noodzakelijk) is.  
  
De website casalossuenos.es is binnenkort beschikbaar, zie tevens Arts & Auto/Ledemaatjes. Voor            
nadere informatie, foto’s en beschikbaarheid, mail naar montamaroma@gmail.com. 
 
 

additionele services 1-4 pax 6 pax 
- meet & greet, incl voorrijden (tot 20:00 uur) verplicht 35,00 35,00  
- eindschoonmaak + was verplicht 110,00 140,00 
- pool clean (extra op standaard service) 35,00 35,00  
- wasservice, dry cleaning op aanvraag 
- extra schoonmaak op aanvraag 
- catering op aanvraag 
 
borg en meerkosten 
- borg 300,00  
  (te voldoen bij reservering, restitutie uiterlijk 1 week na thuiskomst)  
- meerverbruik elektra boven 175 kwh p/week 0,25 p/kwh 
  (contant af te rekenen bij vertrek) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Axarqu%C3%ADa
https://goo.gl/maps/T1DjqJgSJTnrzYov5
https://goo.gl/maps/T1DjqJgSJTnrzYov5
https://goo.gl/maps/AvS1G5kkGFxKK2W7A
http://casalossuenos.es/
mailto:montamaroma@gmail.com
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De website casalossuenos.es is binnenkort beschikbaar, zie tevens Arts & Auto/Ledemaatjes. Voor            
nadere informatie, foto’s en beschikbaarheid, mail naar montamaroma@gmail.com. 
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