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BEZOEK ONZE VREDIGE ECO CASA

Eres muy bienvenido
Als je wilt genieten van een ontspannende vakantie, dan
is Casa Alegria y Luna de plek die u zoekt, midden in de
natuur, ver weg van de chaos van de stad.

A magical place
ALEGRIAYLUNA.COM

+34 950 095989

ALEGRIA.Y.LUNA@GMAIL.COM
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nze Casa is gecreëerd in een
oude boerderij die we hebben
gerenoveerd. Het werk is
uitgevoerd met behulp van natuurlijke
materialen, omdat we onze liefde voor
de natuur met u willen delen, samen met
de toewijding die we elke dag aangaan
om het milieu te beschermen.

Energiebesparend
De bijzonderheid van onze Eco Casa
is in feite ecologische duurzaamheid
en energiebesparend, we hebben naar
oplossingen gezocht om vervuiling van de
natuur tegen te gaan, onze elektriciteit komt
voor 100% uit zonne-energie en we gebruiken
water uit onze eigen waterput.
Het water wordt verwarmd door zonneenergie. We gebruiken geen airconditioning,
wel ventilators. In de winter hebben we
radiators in de kamers en een houtkachel in de
woonkamer. Iedereen die hier bij ons verblijft,
zal ervaren hoe je perfect kan leven met de zon.
Dankzij onze toewijding, onze kennis en het
gebruik van geavanceerde technologie zijn we
er in geslaagd onze gebouwen zelfvoorzienend
te maken op het gebied van energie.

Eco-vriendelijk
We hebben veel ecologische aanpassingen
aangebracht om u te laten zien hoeveel we
om het milieu geven en hoe belangrijk onze
dagelijkse toewijding om onze planeet te
redden.
We recyclen meer dan 80% van ons afval,
gebruiken low-e gloeilampen, klasse A
elektrische apparaten, milieuvriendelijke
producten en natuurlijke bestrijdingsmiddelen
voor onze planten en groenten in de tuin en we
recupereren het regenwater om onze tuin te
irrigeren.

Open lucht dineren
Onze buitenkeuken hebben wij ontworpen om
u te laten genieten van eenvoudige rustieke
gerechten uit de regio van Almeria. In de
buitenkeuken kan je alles vinden om een
lekkere maaltijd te bereiden. We hebben een
grote ijskast A plus, een gasfornuis en oven en
een BBQ op gas is mogelijk bij het zwembad.
Omdat de zomers hier heel warm en droog zijn,
kunnen we geen houtskool gebruiken voor de
BBQ, ivm brandgevaar.
We hebben aan alles gedacht: u kunt
genieten van een rustige vakantie om je weer
op te laden op een plek die uw gevoeligheid
respecteert en aan uw behoeften voldoet.

Casa Alegria y Luna is een ecologisch huis. Onze
elektriciteit komt voor 100% uit zonne-energie en
we gebruiken water uit onze eigen waterput.
ALLEEN VOOR VOLWASSENEN: Om onze
gasten complete rust te bieden, verwelkomen wij
kinderen vanaf 14 jaar. Waarom geen jongere
kinderen? Deze beslissing hebben we genomen,
om jullie een oase van rust aan te kunnen bieden.
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Wat te doen tijdens uw verblijf ...
BEZOEK ONZE VREDIGE ECO CASA

- Eres muy bienvenido Als je wilt genieten van een ontspannende vakantie, dan is Casa
Alegria y Luna de plek die u zoekt, midden in de natuur, ver weg van
de chaos van de stad. Een magische plek …

Wat te doen
tijdens uw verblijf.

Sport activiteiten in de streek Voor natuurliefhebbers ...
Er is nog zoveel unieks te ontdekken in
de provincie Almeria, maar dat vertellen
we jullie bij aankomst.

•

Je kan hier wandelingen maken in de
stilte van de natuur.

•

In Sorbas zijn de prachtige grotten
Karst y Yesos, deze zijn uniek in
Europa.

•

In Mojacar vind je verschillende
fietsroutes waar ook professionele
fietsers ieder jaar komen oefenen.

•

In het natuurpark Cabo de Gata kan je
veel sporten beoefenen aan zee, zoals
kanovaren, duiken, paardrijden en nog
zoveel meer.

•

Voor motorrijders is het een must om
te cruisen op de kronkelige wegen.

De unieke Fauna en Flora
van de Almeria woestijn.

•

De Fauna en Flora is hier uniek in de
woestijn.

•

De Flora van Cabo de Gata is één van
de rijkste van Almeria, meer dan 1000
verschillende soorten planten.

•

De Fauna telt meer dan honderden
verschillende vogels, adders, de
Moorse landschildpad, reptielen,
amfibieën en zoogdieren.

•

Af en toe zie je hier een Arend
rondvliegen.

UW GARANTIE VOOR EEN GEWELDIGE TIJD!

U kunt zich zeker bezig houden in
onze Casa, maar het zou zonde zijn
als u onze prachtige regio niet een
beetje zou verkennen.
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UW GARANTIE VOOR EEN GEWELDIGE TIJD!

Om te bezoeken

Cabo de Gata

Wat te doen
tijdens uw verblijf
U kunt zich zeker bezig houden in onze Casa, maar het zou
zonde zijn als u onze prachtige regio niet een beetje zou
verkennen.

Natuurpark van vulkanische oorsprong
met vele paradijselijke stranden en
rotsen waar nog geen massatoerisme te
bespeuren is. Mooie stranden: Las Negras,
Isleta del Moro, Playa Monsul, Agua
Amarga, Playa Los Muertos en nog zoveel
andere idyllische strandjes. Voor duikers
de ideale plek om schorpioenvissen, zeesterren of octopussen te spotten.
Het is een gebied rijk aan geschiedenis,
cultuur en lekker eten, dat de
buitengewone woestijn-landschap van
Almeria omarmt.

Karst en Yesos de Sorbas

La Alcazaba

Dit Arabische fort is een van
de belangrijkste Arabische
monumenten van het land. Het
Moorse fort ligt in het centrum van
de stad Almeria van waar u een
prachtig uitzicht hebt.

Sorbas

Afstand van onze casa 12 km, het
dorp heeft een typische Arabische
structuur, met heuvels en steegjes.
Zijn ambachtelijke traditie en
architectuur, de huizen zijn op de
rotsen gebouwd. Sorbas is ook
bekend om zijn pottenbakkerijen.

Almería

De stadsnaam “Almeria” is
afgeleid van het Arabische
begrip AL-Mariya (Spiegel
van de Zee). Almeria met zijn
woestijnlandschappen in het
meeste authentieke deel van
Andalucia.

LA ALCAZABA FUN FACT
— De volgende films werden hier opgenomen: Indiana Jones, The Last Crusade en Never Say Never Again.
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Is een complex van grotten en
ondergrondse rivieren, verbergt een van
de meest verbluffende schoonheden
van Andalucia. In de Cuevas de Sorbas
worden de wonderen van de gipskristallen,
stalactieten en stalagmieten onthuld die
zich in overvloed manifesteren. Dit is
een ondergrondse wereld en een van de
geologische juwelen van Andalusië. Van de
bekende grotten is de Cueva del Agua de
grootste, ongeveer acht kilometer groot,
en de Cueva de Covadura is de diepste en
reikt tot een diepte van honderdtwintig
meter. De Cueva del Yeso en de Cueva
del Tesoro, de Gypsum-grot en de
Treasure Cave zijn echter verreweg het
spectaculairst.
Rondleidingen bieden toegang tot de
grotten, de Gypsum-grot kan worden
bezocht op zowel de Simple Tour en de
gecombineerde tour als de Treasure

Cave uitsluitend tijdens de technische
tour. Veel speleologen komen de grotten
onderzoeken, want deze zijn enig in
Europa.
Phone: 0034/950364704
www.cuevasdesorbas.com/es

Tabernas

Het Nationale Park van de woestijn
is in Tabernas. Afstand van onze casa
20 km, is bekend als Mini-Hollywood,
schitterend gebied waar Hollywood films
zijn opgenomen, zoals “Indiana Jones”,
“The Good, the Bad and the Ugly” en
“Once upon a time in the west” en nog vele
andere Amerikaanse Westerns. Het was in
de jaren ’60 en ’70 een waar paradijs voor
de Hollywoodfilms.
Mini-Hollywood: +34 950 335 335
Fuerte Bravo: 0034 902 07 08 14

Mojacar Town

Afstand van onze casa 20 km, is een oud
Arabisch dorp op een heuveltop gebouwd,
met zijn wirwar van smalle straatjes,
trekt bezoekers het hele jaar door aan,
bevolkt sinds 2000 jaar voor Christus. Er
zijn vele bezienswaardigheden zoals La
Fuente Moro, (Mojacar fontein) Puerto
de la ciudad,(oude stadspoort). Je kan er
lekkere typische gerechten proeven van de
streek in de vele restaurants of tapas eten
in één van de vele bars. Vanaf het dorp
kan je te voet naar de kust van Mojacar
stappen of je kan er de bus nemen. En ben
je een liefhebber van vis, rijd dan door naar
het nabijgelegen plaatsje Garrucha, met
vele vis-restaurants, gelegen in de kleine
vissershaven.
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GRANADA
Op minder dan 2 uur rijden kan je Granada
bezoeken, het is zeker de moeite waard,
700 jaar Moorse bezetting heeft prachtige
bezienswaardigheden nagelaten.
Het Alhambra, dit Middeleeuwse Paleis is
het meest bekend, het Albaicín de oudste
Moorse wijk van de stad en nog zoveel
meer. Je kan er ook leuk gaan shoppen in
de vele winkelstraten. Granada ligt aan de
voet van de Sierra Nevada, het is het meest
Zuidelijke Skioord van Europa.
e kan perfect een strandvakantie koppelen
aan een skivakantie.
INDALO
Indalo is een symbool dat overal in
de provincie Almeria te vinden is.
Oorspronkelijk is het afkomstig van een
grotschildering. Eeuwenlang werd het
symbool in Almeria beschouwd als een
talisman, in het bijzonder in de omgeving
van Mojacar, waar het op de huizen
geschilderd werd om ze te beschermen
tegen stormen en het kwade oog.
Andere bezienswaardigheden:
• 16e-eeuwse kathedraal
• Muralla de Jairan
• Sala de Prehistoria (museum over de
prehistorische tijd)
• Sala de Historia Antigua (museum over
de oudheid)
• Torre de los Espejos
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Arabische baden in Almería

Beleef een magische ervaring in een van de
Arabische baden in Almería. Ontspanning
en harmonie zijn de perfecte mix om alles
te vergeten en genieten van het plezier.
Hammam Aire de Almería:
De majestueuze Hammam Aire opende
zijn deuren in 2011. Het behoort tot een
franchise, waarvan de Arabische baden
worden gevonden in steden over de hele
wereld. In Almeria kun je het vinden op de
Plaza de la Constitución, een 17e eeuws
plein dat ooit de thuisbasis was van de

belangrijkste Arabische markt in de stad.
Hammam Almeraya:
De Almeraya Hammam is het op een na
grootste Arabische bad in Almeria, dat
zeker een bezoek waard is. Ondanks dat
het kleiner is dan de Air Hammam, is het
voorzien van alles wat je nodig hebt om
aan je wensen te voldoen . Warme en
koude baden, massages met aromatische
oliën, een Turks bad en een pittoreske
tearoom zorgen ervoor dat uw wensen
worden vervuld.

"Things End, But Memories
Last Forever."
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A magical place
- Great Moments -

"Things End, But
Memories Last
Forever."
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Creating
Memories.
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