Enkele van de vele reacties in ons gastenboek:
Marja en Laurens Voor de 5e keer logeerden we in jullie prachtige B&B.
Het was weer genieten. Deze keer zonder jullie maar met de goede zorgen
van Agnita.
Wolfert en Astrid Wat een prachtige B&B hebben jullie. Met een
schitterend uitzicht, een prachtige tuin en een heerlijk ontbijt elke ochtend
was het hier TOP.
Ad en Pleun Rust en Privacy. Geweldig uitzicht. Goede uitvalsbasis. Leuke
uitstapjes. Mooie wandelingen. Dat is wat we zochten en hier vonden, bij
jullie in de Montes de Malaga. Klein Casita.........groots verblijf.
Wim en Henriette Onze eerste keer in Andalusië en wat hebben we het
getroffen met jullie B&B. Een top locatie, prachtige tuin en uitzicht.
Heerlijk ontbijt en het dineren met jullie was voortreffelijk. Jammer dat we
maar 3 dagen hebben geboekt. Volgende keer blijven we langer. Heel erg
bedankt voor jullie gastvrijheid.
Els en Frans Niet te geloven wat vliegt een week om. Te snel..... Een
prachtige locatie, geweldig uitzicht. Ontbijt op het terras en maaltijden om
je vingers bij af te likken. De rust en dan ook nog de lieve kop van Bruno.
We hebben weer heel veel nieuwe dorpjes en natuur elementen gezien.
Pottenbakken meegemaakt. Te gek. Heerlijk op een van de terrasjes
genieten van de rust en de mooie tuin. We kunnen terugzien op en
geweldige week.
Gisela en Gitte We hebben de afgelopen 10 dagen van jullie gastvrijheid
mogen genieten en het was genieten met een hoofdletter. Jullie huis ligt
in een fantastisch natuurgebied en de grote steden zijn gemakkelijk te
bereiken. Een sublieme combinatie. Ontbijt, diners en salades waren
overheerlijk. Bedankt en wie weet, Tot Ziens
Marijke en Paul Bij toeval ontdekt en geboekt heeft jullie plek al onze
verwachtingen waargemaakt. We zijn heerlijk tot rust gekomen, Hebben
Andalusië een beetje leren kennen en de Spaanse zon en mentaliteit gaan
waarderen. We zullen onze vrienden en kennissen (en via social media)
oproepen bij verblijf in Zuid Spanje beslist naar La Colmena Famosa af te
reizen.

Roy en Ton Door dit artikeltje in de Plus magazine zijn we bij jullie terecht
gekomen.

Lieve Juan en Klaasjuan, we hoeven er niet veel aan toe te voegen. In een
woord: Fantastico. We komen graag terug. Bis bald und ein lieber Gruss.
Carla en Geert Het was weer een heerlijke week in de Casita. Bedankt
voor jullie gastvrijheid, lekker eten, tot de volgende keer.
Wim en Wilma Een koude start snel verholpen door de warme ontvangst
en een warm vest. Inmiddels verwarmd door de zon, ook fijn! We hadden
ons verheugd op het terras en een toertje door de omgeving. Dat is goed
gelukt. Met bewolking ook aan te raden, prachtige beelden.
Annemiek en Jan Willem Wat een mooie plek! Heerlijk gegeten, prima
geslapen. Dank voor jullie gastvrijheid, gezelligheid, goede tips en het
uitstekende internet.
Annie, Magda, Frieda, Chris en Chez Het was weer even geweldig zoals
steeds. Snotterend en hoestend werden we toch nog in de watten gelegd.
Lieve groeten, ben zeer tevreden.
Lekker gegeten, verzorgd tot in de puntjes, mooie werken gemaakt. Een
super week was het weer.
Bedankt voor de lieve en mooie ontvangst. Jan bedankt voor de leerrijke
lessen en de attente leraar.
Nog een lijntje van dank met m'n soepele, getrainde vingertjes!!!(noot van
de Colmena: met 2 gebroken polsen toch een weekje keramieken-chapeau)

Gracias por una semana maravillosa.

Ragna en Marcel Ons verblijf van 1 dag was veel te kort maar we hebben
toch genoten van jullie gastvrijheid, de uitzichten en prachtige tuin. En
vooral ook het prima bed, heerlijk na de fietstocht. Succes met de
constante ontwikkeling van dit "paradijs". Dank dat we even mee mochten
genieten.
Albert og Ina, Theo en Liesbeth, We hebben hier heerlijk geslapen en
genoten van jullie huis en tuin. Het was prima verzorgd. Een prachtig
uitzicht overal en mooie zonsopgang. Een prachtige plek om helemaal tot
rust te komen en te ontstressen.
Hartelijk dank voor jullie verzorging en goede service.
Ida, Johan, Fred, Marjon Dank voor een paar heerlijke dagen: de
ontbijtjes in de zon, het lekkere eten en jullie goede zorgen zijn uniek. Het
uitzicht vanaf het terras van de casita is telkens weer anders en altijd
even mooi. El Olivo is een uitstekend adresje voor een etentje en wat een
service dat Jan ons wilde brengen en halen.
Ben en Kenny Heel hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen! Alles was
tip-top voor mekaar. Ook met het bereiden van de glutenvrije maaltijden
hebben jullie je prima gered, dank daarvoor. We hopen in de toekomst
nog eens terug te komen op dit paradijselijke plekje.
Marjoleine en Marieke Een paradijselijk verblijf en omringd door jullie
goede zorgen. We geven jullie een dikke 10! Hartelijk dank voor al dit
heerlijks.
Toos en Peter Sinds onze boeking (een klein jaar geleden) hebben wij
uitgekeken naar deze vakantie. Ten eerste hebben wij het mailcontact
altijd als zeer prettig en super vlot ervaren. Dank voor de gastvrije
ontvangst, het heerlijke ontbijt iedere morgen weer, de heerlijke casita
met prima bedden, de schone handdoeken en tips voor de omgeving. Dit
alles heeft ervoor gezorgd dat wij 10 heerlijke dagen hebben gehad. De
"Kippen" zullen een blijvende herinnering zijn aan deze heerlijke tijd.
John en Yvonne Prachtige locatie, zowel de B&B als de casita. De dagen
zijn voorbij gevlogen ook dankzij jullie aanwezigheid, tips, heerlijke eten
en behulpzaamheid. Het lijkt ons heerlijk om ook eens in de winter een
tijdje in de casita door te brengen.
Jan Pieter en Annemarie Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en de
heerlijke tijd die we bij jullie hebben doorgebracht. We hebben genoten
van het heerlijke ontbijt waarbij regelmatig kleine verrassingen werden
geserveerd, de fijne zithes, de bibliotheek met fantastisch uitzicht, het
zwembad en jullie tips voor de omgeving en achtergrond informatie. Het
zijn fijne kamers, goed ingericht en we hebben heerlijk geslapen op goede
bedden. Kortom we zijn goed uitgerust en kunnen er weer tegenaan.

Petra en Erwin
La Casita
Pareltje onder de zon
Schitterend Andalusie vanaf een "Balcon"
Een genot om te verkeren
bij 2 leuke bijzondere gastheren
Edward en Tina Bedankt voor de gastvrijheid en goede zorgen. We hebben
een fijne week gehad op een heerlijke plek. Rustige, groene oase onder de
Spaanse zon. Lekker gegeten bij jullie en genoten van het zwembad en de
ligbedden. Bedankt voor de tips en het vlot beantwoorden van de mails.
We zullen doorvertellen dat La Colmena Famosa een plek is om (terug) te
komen.
Ernst en Marian Bij aankomst ontvangen met een drankje en gezellig
praatje. Een geweldige tijd gehad hier met fantastische gastheren. Ook
nog gekeken in het atelier van Jan waar hij prachtige keramiek kunst
maakt. Ook een leuk klein zwembad voor de deur. Kortom dit is een hele
leuke B&B met iedere ochtend een prima ontbijt en maaltijden. Een prima
en fijne vakantie gehad.

