
Routebeschrijving
calle Torremolinos 604

Villa CONMIGO bed & breakfast
Adres: Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) Spanje
Telefoon: +34 952 025 623  -  Mobiel: +34 635 393 071  /  +34 645 518 265

VANAF DE LUCHHAVEN VAN MÁLAGA: 
De afstand is ± 14 kilometer en de reistijd bedraagt 20 tot 25 minuten.

  1     Vanaf de luchthaven van Málaga volg je de borden TORREMOLINOS.
  2     Eenmaal op de snelweg neem je direct de eerste afslag A404 richting CHURRIANA - ALHAURÍN - COÍN
  3     Bij de rotonde volg je de borden richting ALHAURÍN DE LA TORRE.
  4     Vanaf nu is het rechtdoor en blijf je de borden ALHAURÍN DE LA TORRE volgen.
  5     Na ± 4 km kom je bij een rotonde met grote blauwe letters ‘Alhaurin de la Torre’,
        dit is het begin van het dorp. Neem de tweede afslag op deze rotonde (rechtdoor).
  6     Blijf rechtdoor rijden waarbij je diverse rotondes passeert.
         Na ±  3.8 km zie je rechts een BP benzinestation, ook hier blijf je rechtdoor rijden. 
  7     Na ± 1.4 km zie je een rotonde met een piramide kunstwerk van mosaïc,
         hier ga je links op de rotonde (3e afslag).
  8     Je rijdt nu op een brede laan, AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA, met aan weerskanten 2 rijstroken.
         Let op: dit is GEEN voorrangsweg! Volg deze helemaal tot het einde tot je bij een rustige kruising aankomt.
  9     Hier ga je linksaf en vervolgens neem je de tweede straat rechts, dit is CALLE MIJAS.
10     Volg de weg omhoog en neem de tweede straat links, dit is CALLE TORREMOLINOS.
11     Na ± 100 meter aan de rechterkant zien jullie Villa CONMIGO bed & breakfast op nummer 604.

NAVIGATIESYSTEEM: 
Gebruik je liever een navigatiesysteem? Voer dan onderstaande coördinaten in of gebruik ons adres.

  36°38'41.5"N  -  4°34'42.8"W
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VANUIT DE OOSTKANT VAN MÁLAGA ( Nerja - Almeria )
-  Neem de E-15 / A-7 richting ALGECIRAS / TORREMOLINOS.
-  Neem de afslag 230 richting A-404 / ALHAURÍN DE LA TORRE / CHURRIANA.
-  Op de rotonde neem je de 1e afslag naar de A-404 richting ALHAURÍN DE LA TORRE.
-  Vervolg de weg rechtdoor voor ± 4 km, (je moet zeven rotondes passeren) sla niet af maar
   volg de borden ALHAURÍN DE LA TORRE en later ALHAURÍN EL GRANDE / COÍN. 
-  De weg gaat na de 7e rotonde over op een drie-baansweg.
   Bij de eerst volgende rotonde ga je linksaf (3e afslag) volg het bord ALHAURÍN DE LA TORRE.
-  Na ± 500 meter zie je een rotonde met een piramide kunstwerk van mosaïc,
   hier ga je rechts op de rotonde (1e afslag).
-  Je rijdt nu op een brede laan, AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA, met aan weerskanten 2 rijstroken.
   Let op: dit is GEEN voorrangsweg! Volg deze helemaal tot het einde tot je bij een rustige kruising aankomt.
-  Hier ga je linksaf en vervolgens neem je de tweede straat rechts, dit is CALLE MIJAS.
-  Volg de weg omhoog en neem de tweede straat links, dit is CALLE TORREMOLINOS.
-  Na ± 100 meter aan de rechterkant zien jullie Villa CONMIGO bed & breakfast op nummer 604.

VANUIT DE WESTKANT VAN MÁLAGA ( Mijas - Fuengirola - Marbella )
-  Neem de E-15 / A-7 richting MÁLAGA.
-  Houd links aan bij de splitsing ALMERIA en TORREMOLINOS / AEROPUERTO. Rij door op de E-15 / A-7
   en volg de borden ALMERIA / MÁLAGA - CÁRTAMA / AP-46 - A-45 / CÓRDOBA / GRANADA / SEVILLA
-  Ga vervolgens de tunnel door, TUNEL DE CHURRIANA.
-  Neem de eerste afslag na de tunnel, afslag 230 richting A-404 / ALHAURÍN DE LA TORRE / CHURRIANA.
-  Vervolgens neem je de rotonde drie kwart (2e afslag) richting ALHAURÍN DE LA TORRE.
-  Vervolg de weg rechtdoor voor ± 4 km, (je moet zeven rotondes passeren) sla niet af maar volg de borden   
   ALHAURÍN DE LA TORRE en later ALHAURÍN EL GRANDE / COÍN. 
-  De weg gaat na de 7e rotonde over op een drie-baansweg.
   Bij de eerst volgende rotonde ga je linksaf (3e afslag) volg het bord ALHAURÍN DE LA TORRE.
-  Na ± 500 meter zie je een rotonde met een piramide kunstwerk van mosaïc,
   hier ga je rechts op de rotonde (1e afslag).
-  Je rijdt nu op een brede laan, AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA, met aan weerskanten 2 rijstroken.
   Let op: dit is GEEN voorrangsweg! Volg deze helemaal tot het einde tot je bij een rustige kruising aankomt.
-  Hier ga je linksaf en vervolgens neem je de tweede straat rechts, dit is CALLE MIJAS.
-  Volg de weg omhoog en neem de tweede straat links, dit is CALLE TORREMOLINOS.
-  Na ± 100 meter aan de rechterkant zien jullie Villa CONMIGO bed & breakfast op nummer 604.

¡buen viaje!..
    Wij wensen jullie een prettige en veilige reis.
    Dennis y Edwin
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Villa CONMIGO bed & breakfast is een merk van BARTOLO Andalucia S.L. en als officiële accommodatie geregistreerd bij de Junta de Andalucia Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte onder nummer CR/MA/00758.
BARTOLO Andalucia S.L. is ingeschreven in het Registro Mercantil de Málaga sinds 20 November 2015 onder nummer Tomo: 5455, Folio: 102, Inscripción: 1, Hoja: MA-130992.

Villa CONMIGO bed & breakfast  •  Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) Spanje
telefoon: +34 952 025 623  •  mobiel: +34 635 393 071 / 645 518 265  •  hello@villaconmigo.com

www.villaconmigo.com

Beschrijving vanaf andere locaties


