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En wie het iets actiever wil, komt 
bij jullie ongetwijfeld ook aan zijn 
trekken ?
Jazeler, er zijn mogelijkheden te over, 

gaande van wandelingen in de Sierra de 

Tejeda, Almijara y Almara over paardrijden, 

mountainbiken en canyoning tot zelfs 4x4 

safari’s en buggy tours. En als je je bezoek-

periode een beetje plant, kun je helemaal uit 

de bol gaan tijdens één van de plaatselijke 

feria’s, zoals de Semana Santa met Pasen, de 

Feria de Verano in juli of de Noche de Vino half 

augustus.

Jullie recent project kwam nog niet 
ter sprake… nochtans ook een méér 
dan geslaagde activiteit. 
Je bedoelt ongetwijfeld Vespa del Sol ? Sinds 

vorig jaar bieden we inderdaad in eigen 

beheer Vespa tours aan met een Vespa 125cc, 

de Italiaanse klassieker. Ideaal voor een 

romantische trip langs de Costa del Sol en de 

typische witte dorpjes van de Axarquia. Je kan 

kiezen voor een dagtocht van 80 tot 125 km. 

We bezorgen je een gedetailleerde routekaart 

waarop we de bezienswaardigheden, de 

gezelligste tapasbars en andere Spaanse 

geheime adresjes verklappen. Een absolute 

aanrader!

Kunnen gasten bij jullie ook iets te 
eten krijgen ? 
Wij bieden dagelijks tussen 8u30 en 10u30 een 

uitgebreid en verzorgd ontbijt in buffetvorm 

aan. Voor de andere maaltijden verwijzen we 

graag naar de lokale restauranthouders. In 

Cómpeta vind je meer dan 20 restaurantjes 

of bars van hoge kwaliteit, waar je kennis kan 

maken met de lekkere lokale keuken, elk met 

hun eigen specialiteit. Op die manier leven we 

in perfecte symbiose met de inwoners van 

het dorp, wat onze integratie zeker ten goede 

kwam. Onze bezoekers komen steevast 

goedgemutst naar huis na het degusteren 

van een plaatselijke ensalada de aguacate, 

pescado con ajo of gambas pil pil. Bovendien 

organiseren we zelf regelmatig BBQ avonden 

of thema avonden, en is er de mogelijkheid 

om pizza of andere snacks te laten leveren. 

An & Frank, hoe zijn jullie in Cómpeta 
terechtgekomen ?
Eigenlijk belichamen we een beetje het 

klassieke scenario. Vele jaren lang zijn we zélf 

in deze regio op reis geweest. We voelden 

ons hier écht thuis en het onvermijdelijke 

is uiteindelijk ook gebeurd: we hebben de 

stap gezet om hier Casa Roble op te starten, 

weliswaar niet overhaast en met een 

duidelijke visie voor ogen .

Hoe zou je die visie omschrijven ? 
Belangrijk is dat onze gasten zich hier thuis 

voelen, alle stress achter zich laten en de 

openheid en warmte voelen die zo typisch 

is voor de inwoners van Cómpeta in het 

bijzonder en bij uitbreiding de hele regio. 

Als gastkoppel willen we die sfeer uitdragen 

en ervoor zorgen dat onze bezoekers het 

jachtige en individualistische West-Europese 

leven even achter zich kunnen laten en 

volledig tot rust kunnen komen. 

Aan jullie accommodatie zal het alles-
zins niet gelegen hebben. Want die is 
prachtig.
Bedankt. Wij zijn zelf ook erg tevreden. Casa 

Roble gaat prat op zijn prachtige vergezichten, 

de verschillende zonnige of schaduwrijke 

terrassen, de jacuzzi, de courtesy  bar, het 

verwarmde zwembad, de zithoek met 

satelliet-tv, DVD, blu-ray homecinema en 

bibliotheek, de full-size snookertafel en de 

vele andere faciliteiten.

Uiteraard is het de bedoeling dat jullie 
gasten ook de regio wat beter leren 
kennen. De mogelijkheden zijn erg 
uitgebreid, ook voor mensen die het 
gevoel van rust tijdens hun uitstapjes 
willen vasthouden.
Jazeker. Eerst en vooral is er het dorp Cómpeta 

zelf, dat met zijn levendig marktplein, vele 

restaurants en taberna’s en warme inwoners 

authenticiteit uitstraalt. Maar ook een dorpje 

als Frigiliana of het rustige strand van Nerja 

bieden opportuniteiten voor liefhebbers van 

rust. Voor wie ook de steden wil verkennen, 

liggen Málaga, Cordoba en Granada op een 

boogscheut van Casa Roble.  Er is hier dus 

méér dan voldoende te bezoeken. We helpen 

onze gasten graag met het uitstippelen van 

een programma op hun maat.

An Wilssens & 
Frank Verhaeghe

www.casaroble.net


