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UNELMIEN LOMA-ASUNNOT ESPANJASSA 
 

 
Ibizan Can Costa -huvilassa on hippimäistä tunnelmaa © Can Costa 

 

Espanja on suomalaisten lomasuosikki vuodesta toiseen, eikä ihme – maa tarjoaa vaihtoehtoja kuplivasta 

kaupunkitunnelmasta rauhallisiin kalastajakyliin ja rantakohteisiin. Kun kohde on päätetty, valittavana on 

lukuisia eri majoitusvaihtoehtoja. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi listasi Espanjan 

houkuttelevimmat huvilat ja viihtyisimmät villat, joissa viettää lomaa tyylillä. 

 

Haaveiletko leppoisasta lomasta Espanjan kuuman auringon alla? Hotellien lisäksi majoitusvaihtoehtoja löytyy 

aina vuokrattavista loma-asunnoista kokonaisiin villoihin, joissa lomailun voi ottaa rennosti omassa rauhassa. Alla 

esiteltävistä, eri puolilla Espanjaa sijaitsevista huviloista ja loma-asunnoista löytyy vaihtoehto jokaiselle budjetille. 

Lue siis 9 tärppiämme ihanalle Espanjan-lomalle! 

http://www.momondo.fi/


FINCA LA FOZA, MÁLAGA 

Finca La Fozan sisustus on kuin Tuhannen ja yhden yön saduista © Finca La Foza  

 

Pienessä maalaiskylässä, vain kuusi kilometriä Málagasta sijaitsevassa Finca La Foza -huvilassa vierailija on kuin 

marokkolaisessa palatsissa. Värikkäät mosaiikkilaatat ja pienet terassipöydät tekevät tilasta tunnelmallisen ja 

eksoottisen. Merelle on matkaa 12 kilometriä, mutta omaan uima-altaaseen pääsee pulahtamaan vaivattomasti. 

Talossa majoittuu yhteensä 8 ihmistä, joten mukaan mahtuu vaikka kaksi perhettä. 

 



 

URB VALLPINEDA AVDA MIQUEL UTRILLO 99, SITGES 

Sitgesin huvilassa pääsee uiskentelemaan palmujen katveessa © Urb Vallpineda Avda Miquel Utrillo 99  

 

Katalonian Sitges on erinomainen valinta, jos haluaa yhdistää sekä kaupunki- että rantaloman. Pikkukaupunki 

sijaitsee vain 30 kilometrin päässä Barcelonasta, mutta on eläväistä kaupunkia huomattavasti rennompi kohde. 

Myös Sitgesissä riittää kuitenkin yöelämää, ja kohde on seksuaalivähemmistöjen ja juhlivien lomalaisten 

suosiossa. Kaupungin leppoisa tunnelma on myös omiaan viehättämään lapsiperheitä. Futuristinen Urb 

Vallpineda Avda Miquel Utrillo 99 -huvila kuvastaakin Sitgesin tunnelmaa olemalla rento, erikoinen ja kuin tehty 

laiskoihin iltapäiviin altaan reunalla. 

 



SON BONA VISTA, MALLORCA 

Son Bona Vista -huvilassa saa lekotella omassa rauhassa © Son Bona Vista  

 

Mallorca tunnetaan pakettilomakohteena, mutta suuntaamalla rannikolta poispäin vuoristoon tai pikkukyliin 

näyttää saari uuden, autenttisemman puolen itsestään. Son Bona Vista on idyllinen kivitalo keskellä Mallorcan 

rauhallista maaseutua. Kukkulan laella seisovalta talolta voi ihailla ympäröiviä viinitarhoja ja pulahtaa välillä uima-

altaan viileään veteen vilvoittelemaan. Son Bona Vistaan majoittuu maksimissaan kuusi henkilöä. 

 



VILLA REI JAUME, ALICANTE 

Villa Rei Jaumen koristelut ovat mykistäviä © Villa Rei Jaume  

 

Tämä Alicantessa sijaitseva hulppea huvila sopii kitschiä rakastavalle, sillä kaikki makuuhuoneet on sisustettu 

erilaisilla, ylitsepursuavilla tyyleillä.  Rannalle on muutaman kilometrin matka, mutta iso uima-allas ja puutarha 

takaavat viihtyvyyden myös huvilalla. Talosta löytyy myös erikoinen kylpylä poreammeella. Kannattaa kerätä 

mukaan isompi porukka, sillä makuuhuoneita on kaikkiaan kuusi ja majoittumaan mahtuu yhteensä 17 ihmistä. 

 

 

CAN COSTA, IBIZA 

 

Ibizan mainetta bilesaarena ei kannata säikähtää, sillä saarella on myös rauhallisempi puolensa sekä upeita 

luontokohteita. Can Costa on täydellinen loma-asunto leppoisalle Espanjan lomalle: villassa on neljä 

makuuhuonetta ja sinne majoittuu yhteensä kahdeksan henkilöä. Villan uima-altaalta on kauniit näkymät 

merenpoukamalle, ja rannalle on ainoastaan 1,5 kilometrin matka. Alue on enemmänkin perhekohde, joten Ibizan 

loputtomia juhlia etsivän kannattaa suunnata toisaalle. 

 



VILLA ALOE, FUENGIROLA 

Villa Aloen uima-altaalla kelpaa köllötellä © Villa Aloe  

 

Fuengirolan alue on yksi Espanjan rannikon suosituimmista suomalaiskohteista, johon saa kuitenkin uutta 

ulottuvuutta omassa huvilassa yöpyessä. Villa Aloessa on kaikki kohdallaan: paljon tilaa isommallekin seurueelle, 

uima-allas sekä lyhyt matka rannalle. Aamiaista voi nauttia joko suojaisalla pihalla tai aurinkoisella terassilla 

maisemia ihaillen. 

 

 

VILLAS FLAMENCO BEACH, CONIL DE LA FRONTERA 

 

Jos haet vähän espanjalaisempaa aurinkorannikkoa, kannattaa suunnata Conil de la Fronteraan. Pienessä ja 

uneliaassa kalastajakylässä näkyy vähemmän eurooppalaisia turisteja, mutta espanjalaisia riittää. Edulliset Villas 

Flamenco Beach –huoneistot sijaitsevat paraatipaikalla, aivan upean rannan edustalla. Jokaisessa neljän hengen 

huoneistossa on joko terassi tai pieni puutarha. Conil de la Fronteraan lentää helpoiten Málagan kautta. 



VILLA ANSKOR, MARBELLA 

Villa Anskorissa on ylellistä tunnelmaa © Villa Anskor  

 

Ylellisestä Marbellan lomakohteesta löytyy tietysti myös ylellisiä huviloita. Villa Anskor on kalliimmasta päästä 

listalla esitellyistä huviloista, mutta ei kuitenkaan mahdoton kuuden hengen lomaporukalle joka etsii omaa 

rauhaa ja hulppeita puitteita kodikkaassa tunnelmassa. Rannalle on parin kilometrin matka, ja lähistöltä löytyy 

myös golf-kenttä lajista innostuneille. 



CARMEN DEL AGUA, GRANADA 

Carmen Del Aguan talosta on upeat näkymät Alhambran linnaan © Carmen Del Agua  

 

Mikäli aurinkorannikko ei houkuta, löytyy vuokrahuviloita onneksi muualtakin Espanjasta. Silmiä hivelevän kauniin 

Granadan kaupungin Carmen Del Aguan historiallinen talo on parasta, mitä rahalla saa: oma uima-allas, 

tunnelmallinen puutarha ja upeat näkymät Granadaa hallitsevaan Alhambran linnaan takaavat viihtyvyyden. 

Talolta on myös lyhyet matkat sekä rannikolle että Sierra Nevadan vuoristoon. Carmen Del Aguaan voi majoittua 

maksimissaan 7 henkilöä. 

 

Tutustu listan kohteisiin lisää täällä. 

 

 

Lisätiedot: 

Ona Aula 

Miltton 

ona.aula@miltton.fi  

040 828 6697 

 

momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, 

hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat 

kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 

pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 35 markkina-alueella. momondon 

mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. 

http://www.momondo.fi/inspiroidu/unelmien-loma-asunnot-espanjassa/
mailto:ona.aula@miltton.fi
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi


 


