B&B Cortijo Valavero
Reist U met behulp van GPS? In geval van twijfel, blijf onze routebeschrijving volgen, niet de GPS!
Problemen? Bel Vanessa: 0034 627 924 683
De GPS coordinaten van Cortijo Valavero zijn:
LAT: 36º 45’ 54.13” N / LONG: 3º 25’ 07.36” W
BELANGRIJK: Nog iets eten voor u bij ons aankomt? Tussen Almeria en Motril zijn er tal van
mogelijkheden om even de autostrade te verlaten. Vanaf Motril (tot bij ons) zijn er GEEN
eetgelegenheden meer.

WEGBESCHRIJVING VANUIT ALMERIA LUCHTHAVEN
-

-

Vanuit de luchthaven volgt u naar de A7/E15 autostrade richting ALMERIA/MALAGA.
Blijf de E15/A7 volgen (altijd richting MALAGA) voor ongeveer 130km.
Neem afrit 354 “CASTELL DEL FERRO”
U komt vervolgens op een rotonde. Neem de 3e uitrit richting “Castell del Ferro/N340”
U komt opnieuw op een rotonde. Ook hier “Castell del Ferro” volgen.
U rijdt nu op de n340 (kustweg).
Neem de eerstvolgende uitrit “LUJAR / RUBITE / CASTELL DEL FERRO”
Aan het einde van deze afrit komt u op een rotonde. Rechts van u ligt een AGIP
tankstation.
Neem direct de eerste afrit richting Lujar / Rubite (dus draai rechts aan het
tankstation)
U rijdt nu naast een heel breed droogstaand kanaal op de GR5206. Blijf deze baan
volgen voor ongeveer 6km tot u voor u een klein dorpje en een rood bruggetje ziet
opduiken.
Aan het rode bruggetje draait u links en u rijdt over het bruggetje richting RUBITE.
Blijf deze baan volgen tot u links weer een rood bruggetje ziet.
Draai links en rij over het bruggetje richting LUJAR
Blijf deze baan naar boven volgen voor ongeveer 6km tot aan de ingang van ons dorp
Lujar.
Rij het dorp door (er is maar 1 hoofdweg). Aan de ander kant van het dorp ziet u een
geel-wit bord “GR5207 Km0”.
Blijf de baan volgen gedurende 4km.
De inrit naar onze B&B ligt net voorbij het “GR-5207 KM4” bordje aan de linkerzijde.
Een groot wit plakkaat met daarop “Cortijo Valavero” wijst U de weg.
Volg de zandweg naar beneden tot U voor U een ruïne ziet. Volg het
bordje “Cortijo Valavero” en rij links voorbij de ruïne (laat de ruïne aan
uw rechterkant). Deze zandweg brengt U tot aan onze B&B.
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