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Tilbagemeldinger fra gæster
Mange gæster er så venlige at give en tilbagemelding, når de kommer hjem. Her et
uddrag:

Hej Gunnar.
Efter to ugers ferie i Rosario 1 må jeg sige, at vi er imponeret. 
Alting var i skønneste orden; huset ligger perfekt i området; Torrox er en meget hyggelig og lokal
by. Vi synes, at huset fremstår utrolig hyggeligt, lyst og venligt indrettet med alle de nødvendige
faciliteter. Desuden kan jeg fortælle dig, at lejligheden fremstod utrolig ren, da vi ankom, noget som
vi sætter stor pris på. Tagterrasse var en stor luksus, som vi benyttede meget til aftenerne. Her havde
I igen sørget for det hele; pæne træborde/stole, solvogne, planter (som vi sørgede for at vande) og
skyggeplads.
Vi har haft en herlig ferie, og jeres hus har i stor grad været med til at gøre ferien uforglemmelig.
Det er ikke sidste gang, at vi besøger jeres hus, og vi kan absolut anbefale stedet. 
Venlige hilsener fra
Henrik Jensen & Lotte Hartmann

Hej Gunnar
Min familie og jeg vil gerne sige tusind tak for 14 vidunderlige dage i jeres dejlige hus i Torrox. Alle har været meget
begejstrede og tilfredse.
Huset ligger jo helt fantastisk i hjertet af den gamle bydel, som er så smæk fyldt med atmosfære med de mange små
charmerende gader og de utallige blomster i forskellige potter som hænger eller står ved hvert eneste hus. Men det
bedste af det hele er jo nok den fantastiske udsigt fra tagterrassen - den findes simpelthen ikke bedre. Vi har især
nydt at sidde der om aftenen og se ud over byen med de mange hyggelige terrasser, bjergene mod Nord samt
Middelhavet mod Syd.........det var bare ren luxus.
Vi er i det hele taget faldet meget for Andalusien med de mange små hvide bjerglandsbyer og vil meget gerne vende
tilbage til jeres lille perle en anden gang.

På hele familens vegne
Hilsen Karin Bach

Kjære Lone og Gunnar,
Så er vi tilbake i det snø og iskalde Norge, etter fire herlige uker i Calle Rosario 1.
Vi finner oss vel til rette i deres hus og vi trives godt.
Den nye ”maskinen” for oppvarmning fungerte veldig fint. Lunt og varmt i huset om kvelden, det
gledet oss. Ellers var den nye sofa både pen og praktisk. Der fikk vi en hyggelig sittegruppe for vår
ettermiddagskaffe.
Vi liker godt å mat og vi er ganske flinke til det. Det er spennende med de spanske gode råvarer. Det
er så mange hyggelige naboer i området. En dag var vi i Malaga for å se Picasso-utstillingen der. Da
var Margarethe i La Pausa med oss, til gjensidig glede.
Vi takker hjertelig for at vi fikk leie huset og håper at helsen vår holder så vi kan få en tur neste år
også, og gjerne litt lenger.
Vennlig hilsen
Dagfrid og Harald

Hej Gunnar Hansen
Hjemkommet fra Torrox d. 13/3 efter en rigtig vellykket ferie.
Huset var særdeles dejligt og vi kunne sagtens klarer os med 1 badeværelse. Det kneb dog lidt at få rolatoren
med op ad trappen (ha-ha!)
Vi nød den skønne tagterrasse i fulde drag. Vi var på meget bjergkørsel, og hvor er der smukt.
En vidunderlig ferie, og vi havde valgt det helt rigtige sted at bo.
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Mange tak for denne gang.
Hanne og Erik S.
Henning og Anni E. Hansen

Hej Gunnar.
Jeg kan ikke sige hvor taknemlige vi er for den service vi har fået gennem hele forløbet. Det er helt sikkert at vi vil benytte os af en af
lejlighederne, næste gang vi kommer af sted til Spanien. Vi kan også kun anbefale jer til andre der skal en tur derned.
Laila Kaltoft

Kære Gunnar Hansen. 
Vil blot melde at vi har haft en fantastisk ferie i Andalusien. 
Rutebeskrivelse, huset, omgivelserne samt restauranterne var som beskrevet på Deres hjemmeside. 
Har besøgt utallige landsbyer i omegnen, men ingen var som Torrox. 
Vi havde en nat med en orkanagtig storm, der forårsagede en del skade på tagterrassens skygge-
stråtag over vasken. 
Vil tillade os at booke os ind på Deres hus på et senere tidspunkt. 
Med venlig hilsen 
Niels Skude Jensen 

Kære Gunnar
Det var da et utroligt lækkert sted at have "sit sommerhus"   Bortset 
fra et lidt køligt vejr, var det en helt fantastisk lang uge, vi var 
der. Man får godt nok hilst på rigtig mange mennesker på sin færd 
gennem byen - rigtig hyggeligt, også de små lokale på pladsen med deres 
Tapas, man kan blive helt forfalden. Og så skal I lige nyde bageren 
juleaftensdags brødleveranse på vedhæftede billede. Det har været en 
rigtig god ferie.

Godt Nytår!
Med venlig hilsen
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Børge Klamer
Børge Klamer Foto

En exelent lägenhet med en fantastisk utsikt från takterasssen med hela
byn
inunder sig och med Medelhavet som horisont och bergen mot norr. Vad kan
man
mer önska sig av boende.
Lägenheten är belägen mitt i den charmerande byn Torrox med sina många
vita
hus klättrande uppför höjderna från centrum med torget, kyrkan,
rådhuset,
saluhallen, krogarna och policia locale.
Att gå runt här och se och höra lokalbefolkningen, de små gummorna och
de
mörkhyade männen, ger en genuin upplevelse. Också livet och rörelsen
runt
den lokala tisdagsmarknaden eller larmet i saluhallen varje dag är också
något man kommer ihåg.
Som grädde på moset fick vi vara med om nyårsfirandet på torget fyllt
med
stiligt klädda spaniorer och spanjorskor i alla åldrar.
Vi hann också med ett besök i staden Cordoba och dess kollosala moské La
Mezqita. En stor upplevelse.
Att solen hela veckan lyste från en blå himmel och att temperaturen
pekade
mot + 20 grader gav vistelsen extra bonus.
Vi kommer gärna tillbaka en annan gång.
Karin & Rolf Emanuelson

Kære Gunnar,
bare lige en kort notits efter vi kom hjem. Vi havde en pragtfuld ferie dernede, og det hele fungerede perfekt. Det er virkelig et dejligt hus
du har der!
Vi håber at vi efterlod det i tilfredstillende stand.
I øvrigt lejede vi en bil gennem HelleHollis som du anbefaler på din hjemmeside, og det var vi også meget tilfredse med. 
Med venlig hilsen,
Uffe

.........I øvrigt vil jeg gerne bemærke, at det indstallerede airconditionsanlæg er en
kæmpeforbedring af en i øvrigt god lejlighed. Det giver rummene ikke blot en god varme, der fordeler
sig over hele lejlighdene, men også en betydelig bedre luft end elradiatoren.....

Hej Gunnar
En absolut fantastisk oplevelse jeg gerne gør igen. En dejlig atmosfære, en 
dejlig stille ægte andalusisk bjerglandsby blot få kilometer inde i landet. 
En by, der hviler i sit eget tempo og miljø. Det er imponerende, at man ikke 
skal længere væk fra kysten og turisterne for at finde den ægte sydlandske 
stemning.

En by med små og smalle gader, med en stille bar med mulighed for at blvie 
genkendt og komme hurtigt i tale med folk og fæ, det er hyggeligt, jeg må 
sige at mit spanske bestemt blev udviklet på den korte tid jeg var i 
området.

At bo i lejheden kan kun anbefales til andre der lyster dette. Lejligheden 
ligger rigtigt godt centralt med en fantastisk udsigt over byen og med 
udsigt til kirken som et flot og kulturelt særpræg i aftensolen.

De venlige mennesker jeg mødte i gaden kan på ingen måden sammelignes med 
den danske kultur. De tager imod én med åbne arme uden at se skævt til én. 
Herligt. Jeg mødte Magareta, en fantastisk rar dame med ben i næsen, der 
synes at nyde tilværelsen i Torrox, jeg mødte et britisk ægtepar som selv 
var på vandreferie, og blev budt på aftensmad af en anden rar og flink dame 
i gaden sammen med det engelske ægtepar. Jeg talte med en tysker der kom til 
Magareta, en flink mand der var ved at bygeg sit eget sted dernede.

Ellers vil jeg bare sige, at skulle du engang sælge dit sted i Torrox så 
smid lige en mail afsted for jeg vil ikke udelukke at jeg kunne finde på at 
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bosætte mig i Spanien og hvad mere naturligt kunne være at bosatte sig et 
sted man befinder dig godt med, og rent geografisk et godt sted, og som de 
skriver "la mejor clima de europa" kan man jo ikke ignorere.
Med venlig hilsen
Cykelrytteren fra Varde 

Hola Gunnar ,
I m back from holidays, and all was very nice ,the village, the people, the flat , the weather, the sea a little fresh some
days .
I stayed one day more in the flat.......

Best regards
Patricia

Gunnar Hansen.
Det ble en nydelig uke i Torrox. Vi stortrivdes i leilighetene og brukte 
mye tid på den deilige takterrassen.
Arne tok vel imot oss og var til god hjelp.
Vi takker for en deilig uke.
På vegne av 8 fornøyde gjester
Arne Essén

Hej Gunnar
Vi er så (desværre) vendt tilbage til dagligdagen, men jeg vil lige sende 
dig en tilbagemelding fra vores besøg i Torrox.
Det har været et par kanon-gode uger. Lejligheden og terrassen kunne ikke 
være bedre. Og vejret har været blandet, men dog mest sol. Vi oplevede et 
virkeligt sydlandsk regn- og stormvejr en nat.
Vi fik også besøgt Margaretha (en del gange) og det er jo rigtig hyggeligt. 
Vi fik store sjusser og fik talt engelsk - tysk og skandinavisk.
Vi fik kørt en del rundt i området og nød det meget. Vi ville have været til 
Sevilla i et par dage, men erfarede at det faldt sammen med byens festival. 
Vi var derfor bange for vi ikke kunne finde overnatning, og har derfor udsat 
det til en anden gang. Vi har i hvertfald talt om at vende tilbage til 
Torrox næste år igen - Så vi vender tilbage til dig.

Venlig hilsen
Tove Hestbæk

.....Vi tog hjem, og nu sidder vi og viser alle de dejlige billeder fra Torrox, Alhambra,
drypstenshulen og de andre steder vi var.
Denne tur vil jeg aldrig glemme. Det var vel nok en sommerferie.
( uddrag af stil, skrevet af Emil H. Toft, 7.B, Læs hele stilen )

Brugsanvisning til "fald helt til ro i Torrox-Andalusien"

Normalt plejer vi at styrte rundt i Tyrkiet for at se ting & museer med bus 
og tog, men ikke denne gang. Vi var flade oven på julen med mere & endnu 
mere.Vi havde haft vintertid i over to måneder, så nu trængte vi simpelhen 
til sol &sol & et par havbade, frisk luft og grønt.
For at få lidt struktur på dagen udtænkte vi følgende plan:

0900-1000 Op og presse appelsiner, nyde udsigten over byen og bugten. Var der
morgendis, efterfulgt af sol ? & kaffe, brød, ost.

https://www.supersol.dk/pages/Stil-Emil
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1100-1200  Vi tog dyne med op på altanen med udsigten og postkort, avis, bog,
kaffe lidt vand jo-jo

1200-1400  En tur i den gamle by Torrox, over torvet til posthuset, hvad 
sker der her?vi så mænd i mørkt tøj og damer der købte ind i plastikposer. Vi tog
vores tapas med brød (lokallet frokost) et glas sherry, vand og kaffe= 5 euro=38 
kr.Her mødte vi folk fra Nordeuropa med god tid og varmen kom med solen.

1400-1500 Terrassen kaldte med sol, udsigt,vand og frugt.

1500-1530 Badetur til Gunnars strand 4km væk = 10 min i bil. Vi badede helt 
alene i havet,vi kunne skylle os efter, og solen tørrede os 12 meter fra 
Middelhavets farver

1600-1800 Terrassen igen og med mere frugt og måske et glas til fruen.

1800-2000 Vi foretrak at lave mad hjemme i det rare køkken. Her kunne vi 
bestemme farten, hvordan og rækkefølgen.

2000-2100 Husets herre gik sommetider over i en bar "La Pausa" hvor der er 3 
sidde og 3 ståpladser Margaretha er svensk og her kom mange skandinaver bla. med
folkemusik harmonika. "La Pause" ligger 15 meter fra casa Hansen

2100-2200 Vi så andalusisk flaminco hver aften i Tv. En kvinde dansede og 
sang, og en mand spillede guitar herligt. De havde noget cremebrud fra julen i
Eroski Det smagte godt med kaffe til. Vi gik rimeligt tidligt til ro med en bog

Vi nåede alligevel 2 til 3 ture op i bjergene lige bag ved( vi havde lejet 
en lille bil) de store brune flader med hvide pletter af huse og 
selvfølgelig kørte vi fasr inde i en stor flok geder, med hyrde
Fald helt til ro i Torrox-Andalusien, det gjorde vi på denne måde. Vi siger 
tak til Gunnar for leje af det dejlige hus og gode måde at informere os på 
om området. Det findes ikke bedre. Det er ikke sidste gang vi skal låne 
huset.

Peter Hesse Bakkedraget 32 3460 Birkerød Danmark

Hej Gunnar
Så er vi hjemme efter en dejlig uge i huset i Torrox.
En fantastisk hyggelig by og en speciel stemning.
Vi var meget glade for lejligheden som jo fungerer perfekt på alle måder.
Vi savnede bare en kaffemaskine, men folk er jo så forskellige.
Hundeglam slap vi da af med - men de første dage øskede vi at vi kunne noget spansk - så vi
kunne få det sagt på en ordentlig måde - istedet for at skulle råbe lidt på dansk. Men det hjalp
da.
Ellers har vi ikke noget at klage på, andet en at vi kunne tænke os at vende tilbage på et senere
tidspunkt. Vi fik jo ikke nået at se det hele. Men glæder os til næste gang.
Fortsat god sommer.
Med sommerhilsen fra Jan og Jette fra Dragør

Ferie i Torrox uge 38 2005
Kære Gunnar
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Tusinde tak for en superferie, hvor alt bare var i orden. Det var rart at se, at de ting du anbefalede og
den vejledning, som er på din hjemmeside lever op til det, der står. Super biludlejning, der bare
kørte på skinner, uden ventetid og bøvl. En ros for en meget gennemført rutebeskrivelse. (der kan
Kraks godt lære noget) En flot modtagelse fik vi også af Arne, der mødte os helt oppe ved
parkeringspladsen. 
Det er meget flotte og rummelige lejligheder. Vi brugte dog ikke meget tid i dem, for den terrasse,
på toppen af lejlighederne, er meget svær at forlade når man først er kommet der op. Hold da op for
en udsigt. Det var skønt at sidde der og nyde Andalusiens lækre oste og skinker fra den lokale
slagter, og ja, vin fik vi også der oppe.
På restaurant siden er det helt klart El Figon, der ligger i toppen. Det var simpelthen kanon mad og
enorm hyggelige omgivelser. Der spiste vi faktisk mere end en gang. Til gengæld vil jeg ikke
anbefale Pacos bar.
Vi var en tur i drypstenshulerne, der bestemt er et besøg værd. En dag i Malaga og en dag i
Granada, hvor turen dertil er lige så meget værd som besøget. Meget flot og mere frodigt end det
man oplever på vejen fra Malaga til Torrox.
Alt i alt en super tur og vi er alle enige om, at det er et gensyn værd om et par år.

Med venlig Hilsen
Lone & Kartni, Kokkedal
Lene & Thomas, Roskilde

Hej Gunnar 
Jeg har haft travlt på jobbet efter ferien, så derfor først en mail i dag. 
Det er et utrolig dejligt hus du har, og vi havde en rigtig god ferie med sol og varme fra morgen til aften. Alt fungerede
perfekt, og naboen fortalte os, at det ikke var ualmindeligt at vandet forsvandt 
en gang imellem. Det skete dog kun en gang og ganske kortvarigt, men vi blev da lidt forskrækkede. 
Jeg manglede en tekande, men klarede det med en gryde. 
Dejligt at der var dyner og en rigtig god seng. 
Tak for en god oplevelse, det er ikke sidste gang vi lejer dit hus. 

Med venlig hilsen
Ulla Julsbæk

Hej Gunnar.
Den 18.8.06 kom vi hjem fra Torrox, denne dejlige by, som vi er faldet helt og aldeles for. Din lejlighed er en af grundene til, vi har det så
godt i Torrox. Lejligheden Rosario 1B levede helt op til vores forventninger til fin funktionalitet og en skøn udsigt til kirketårn, by og
Middelhavet. Også vores voksne datter nød virkelig at bo i lejligheden,det lille værelse er så sødt. 
Det første indtryk, da vi trådte ind af døren, var bare så dejligt, alle ved, at billeder både på papir og på mail ikke altid er det samme som
at se det i virkeligheden, men jeg må sige, at lejligheden svarede til billederne, hyggelig med smagfulde og praktiske møbler samt
diverse få søde og autentiske pyntegenstande, ikke overpyntet. Badeværelset fungerer også perfekt, dog kunne jeg ønske mig en
lampe over spejlet. Soveværelset er lyst og lækkert med et dejligt skab med masser af skuffer og plads til ophængning af tøj. 
En anden ting jeg faldt for,også inden vi kom, var gardinerne som findes i lejligheden, de passer så fint til det varme klima, lette og
luftige. Perfekt er det også med AC i den varme tid.
Desuden var vi enige om, at det er praktisk, at kunne gå direkte fra køkken til terrasse, men,men efter at have set Rosario 1A, kan det
nu godt være, at vi næste gang vil booke os ind i den, udsigten fra toppen er ganske simpel formidabel, findes ikke bedre.
En af vores kolleger er blevet så begejstret for vores beskrivelse af jeres lejligheder, at hun vil booke en af dem i foråret 2007. 
Vi vender med glæde tilbage og glæder os også til at hilse på Mette og Arne igen og måske er I der også selv, hyggeligt at hilse på jer.
 
Glade hilsner fra
Tom og Jette Rye Bertelsen

Hej Gunnar Hansen.
Tack för en härlig sommarvecka i ditt trivsamma hus. 
Visserligen var det nära 40/gr ute, men klima anläggningen inomhus gav svalka, när vi återkom från
dagens utflykter,och vår oro för sommarvärmen kom till korte, både utomhus och inomhus, Vi trivdes i
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din nya lägenhet, och pratar ofta om morgonkaffet i köket med dom franska dörrarna öppna - Utsikt
över byn och havet i bakgrunden. 
Vi hade turen att vara med om byns Skyttsängelfest 5 augusti. Den pågick i två dager, med
procession, musik och dans på torget. Kvinnorna i byn hade lagat olika tapasrätter, som var både
spännande och smakrika att prova på. Vår spanska är försumbar, men vi förstod att pengarna gick till
kyrkan. Där var flamingotävling med deltagare från flera länder. Det, som gjorde festen så
minnesvärd var, att det är lokalbefolkningens fest. Det var, som i övrigt hela området kring Torrox,
genuint, och vi kände oss välkomna.
Vi ser fram emot att återkomma vid ett senare tillfälle.
Många hälsningar
Harriet och Karin Emanuelson

Hej Gunnar!

Vi lejede Calle Rosario 2 og 3 for 3 år siden, hvor vi havde svigerforældrene med. Nu vil vi gerne selv til Torrox igen. Vi har kigget på flere
lejligheder i byen, men dine lejligheder balancerer bedst, når man sammenligner priser, beliggenhed og selve lejlighederne.

I forsommeren 2006 var vi en gruppe gamle venner, der blev enige om at bestille flybilletter og booke Gunnar's tre

lejligheder. 
Vi er en gruppe på 6 par i alderen omkring de 50. 

Nu skriver vi 5. april 2007 og det kan konstateres at det var en rigtig fornuftig ide. Huset egner sig fortrinligt til at 12
personer kan bo og leve i de tre lejligheder. Der er mange steder, hvor alle kan sidde sammen både til måltider og
hyggestunder. Naturligvis på den øverste terrasse, men også på de to øvrige terrasser kan der rigges an til at alle kan
være der. 

Vil man sidde indendørs kan dette skam også sagtens lade sig gøre. Flere af bordene i lejligheder og på terrasser kan

slås ud, og hvis eller der er en lille smule hjerterum, så er der også plads. Se vedlagte billeder. 

 

Spiser man ude alle mand sammen på en af de små restauranter i Torrox, er det en rigtig god at kontakte

restauranten i forvejen; vor erfaring er, at de sagtens kan håndtere det, men det er bedst, når de ved det på forhånd. 

Mvh. 
Ole & Thorkil

Hej Gunnar.

Vi er netop hjemvendt fra Rosario 3, og vi var meget begejstrede for både huset og byen, vi nåede slet ikke at følge vor turplan.

Fordi der var så dejligt på terrassen. Vi har derfor planer om at leje rosario 1a uge 22 og 23 til næste år. Hvornår er der skiftedag

Og passer det med flytider?
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Med venlig hilsen

Marianne

Tove

Mogens. 

Hej Gunnar Hansen.

 
Vi er hjemkommet fra dit hus i Torrox for et par dage siden. Det har været en fantastisk dejlig oplevelse - dels byen, Torrox - og dels
opholdet i din dejlige lejlighed. ALT var i orden - og udsigten - helt perfekt. Vi har helt tabt vore hjerter til byen - og i særdeleshed det
område, vi boede i.................... 
igen tak for et super-dejligt ophold på Calle Rosario, Torrox.

 
Venlig hilsen
Ulla Lauth Christensen

Hej Gunnar.
Vi vil gerne leje Rosario 1A i ugerne 33,34,35 i 2008 (det er August).Hvor når skal du have dep.? Lige nu og her eller f.ex i næste uge
(lønningsdag)?
Vi er lige hjemvendt fra 2 Vidunderlige uger i rosario 1B,som var en "ferie man ikke vil hjem fra" og en kanon lejlighed m skøn
beliggenhed,men næste år håber vi at få børn/svigerbørn m ihvertfald en uges tid og derfor vil vi have 1A.........
Tak for en skøn oplevelse.
Mange hilsner fra Benedicte Erngaard og John Burmeister

Hej Gunnar 
Jeg vil blot lige sige tusinde tak for en dejlig uge i jeres hus, Rosario 3 i Torrox
i uge 41. Huset ligger helt perfekt og vi var selv ude og se på en masse huse,
men fandt dog ikke lige det rigtige i denne omgang. Vi er dog helt sikre på, at
det er der vi skal have hus på et tidspunkt... 
Mange hilsner fra 
Elma Lomholdt 

Hej Gunnar
Tak for 2 dejlige uger i Rosario 3, det var en vidunderlig oplevelse. Vi vil meget gerne vende tilbage, på et senere tidspunkt.
mvh Bjarne og Lis

Man bliver altid meget glad, når gæster giver sig tid til en tilbagemelding. Når du læser nedenstående, så husk lige,
at det er en gæst, jeg aldrig har mødt ( men jeg ville gerne...)
Natten er kommet et stykke av sted...gjestene har forlatt "åstedet." Her ble det mest preket om Torrox og Casa Hansen....Hvor meget
lengter vi vel dit !!!!!!!! MEGET !!!!!!!!
JA !!!!!!!!! Gunnar ! En perle på jord DET dere har der nede i Sydspania !!!!!!!!!
Vi to hadde det så utrolig flott og koselig.....OG HUSK !!!!!!!! VI har reist MYE vi også !
DET VAR NOE FRA FØRSTE STUND...?! VI følte oss HJEMME i en leilighet VI kun hadde leid for en uke. Vi tilogmed flyttet om på to
bord i spise/tv.stuen. Tror at vi glemte å flytte tilbake til utgangspunktet også....Sorry! Vi hadde en skjønn vin og ostekveld på sofaen OG
Da ommøblerte vi sånn at vi fikk det lille bordet foran sofaen. JA ! Du skjønner Gunnar . VI hadde det utmerket...Tross regn i fire dager !
Man får da ikke være handlingslammet!!!! Jeg HÅPER AT IKKE Mette og Arne ble fornærmet over at jeg vasket litt FØR VI DRO ! Jeg
har selv vært oppdratt med AT ingen skal vaske ens egen skitt !....Samt at jeg selv har vært "pige i huset" flere steder(og land.) JEG tar
alltid det meste før jeg forlater det sted der jeg(vi) har bodd.
Jeg HÅPER AT vi kan komme tilbake til denne perlen av RO OG FRED ! 
Tusen tanker og hilsner fra Annemor. ( Ann H.Dahl )

Ja,jeg må simpelthen af med det Gunnar. Vi kom hjem i går( 09-06-08), og alle billeder plus video optagelser er lige blevet
gennemset..... Hold da helt fast!!!! .Vi har kun været afsted en uge, men det er da utroligt hvad området indeholder. Hulerne i Nerja,
Gibraltar, Alhambra og ikke mindst Ronda, byen som er adskildt af en hulens dyb kløft.. Waaauuuu. I løbet af ugen, tilbagelagde vi 1350
km , og mine svigerforældre på knap 70 år, nød det mindst lige så meget som vi andre, skulle jeg hilse og sige. selve baglandet, blev
også til en mega oplevelse, da vi fik prøvet bjergkørsel på aller højeste niveau.. UHA... der var stille i bilen. Selve huset er ganske godt
beskrevet af andre, og det kan vi kun tilslutte os. Den kære Arne, modtog os som aftalt, og iført shorts, sandaler og ble på hovedet, førte
han os op til lejligheden, hvor der ventede sprudelwasser (sekt) og en pose nødder som en dejlig velkomst. Stor tak for lån af hus, som
vi håber at få lov til at låne igen, da det allerede er på tale at invitere børn og svigerbørn med næste gang.
Nils og Karen
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Hej Gunnar,

Jeg vil bare sige tusind tak for en super oplevelse med leje af Rosario 1 i
Torrox. Vi var specielt glade for, at lejligheden svarede præcist til, hvad
der blev lovet på hjemmesiden (bortset fra at tagterassen var bedre end
forventet), samt at der under hele forløbet har været styr på alle detaljer
omkring betaling, modtagelse, etc. Vi kunne sagtens finde på at leje den
igen en anden gang.

Hvis du vil gøre det endnu nemmere for dine gæster, kan du evt. overveje at
der bliver udleveret to sæt nøgler ved ankomsten, så man ikke er så
afhængige af sine hinanden ( Det får gæster fremover, Gunnar ).

De bedste hilsner

Morten Jørgensen

Hej Gunnar
Lige hjemvendt fra en super dejlig ferie og vi må pointere at lejlighed ( rossario 2 ) var fantastisk at bo i . Det var over alt forventning. Vi
brugte terrassen rigtig meget ( morgen - sene eftermiddag/ aftentimer )og nød fatisk at lytte til hverdagens travlhed og ikke mindst
kirkeklokkens ding dong lyd hver halve time.Badeværelse perfekt .. ja vi ku blive ved.
Vi blev godt modtaget af Jose i lufthavnen - hende kunne vi simpelthen ikke undvære - du må endelig hilse hende mange gange og sige
tak for hjælpen x flere under vores ferie....chari og familie var guld værd - vi ankom jo først til lejligheden kl. 20.30 og havde jo ikke nået
at købe lidt ind, men det var de os behjælpelige med.
Det er ikke sidste gang at vi tager til Torrox og at holde sin 40 års fødselsdag i disse omgivelser er bestemt ikke at fortryde.
Vi har kun rosende ord og vil varmt anbefalde Torrox og lejlighed til andre
 
kærlig hilsen
Christina Bolvig Hansen og familie - Gedser

Kære Gunnar
I forbindelse med korrespondancen vedr. vores ophold i jeres lejlighed i Torrox skrev du: "Jeg er ikke bange for at skrue jeres
forventninger op, jeg ved, at I ikke vil blive skuffede". Men at stemme forventningerne så højt kan jo være temmelig farligt for udfaldet.
For dig har det været helt og aldeles risikofrit: "Casa Hansen" er et helt fantastisk sted, og det er byen Torrox også. Vi har nydt hvert
øjeblik i jeres lejlighed, som vi modtog ren, opryddelig og velfungerende, ligesom Chari og José har været venlige og imødekommende
husværter, og vi har levet byens liv under opholdet.  
Jeres terrasse har været basis for god afslapning, ligesom vi har kunnet nyde "byens lys" i den lille "glas-havestue" i selskab med et
godt glas rødvin og en god bog om aftenen. Fantastisk.
Endnu engang tak fordi vi fik muligheden for at tilbringe to uger i jeres helt vidunderlige spanske feriebolig.

De bedste hilsner
Bjarke Schmidt


