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E-Mail : info@casa-al-cerro.nl

Routebeschrijving:
Vanaf het vliegveld de borden volgen richting Málaga.
Deze weg splits zich na enkele kilometers rechts naar Torremolinos en rechtdoor naar
“Ronda de Málaga / Almeria / Granada” de MA 20. Ga rechtdoor naar een grote bocht naar rechts
tot u automatisch op de ring rond Málaga komt.
Neem de eerstvolgende afrit, dit is na ongeveer 3 kilometer. Deze staat aangegeven als
“Centro / Universidad Cartama“.
Hier goed opletten; deze afrit splits zich in drieën,
neem de linkse rijstrook richting “Universidad / Cartama” en na 50 meter is er weer een afrit naar
rechts; neem deze niet, ga rechtdoor, opnieuw richting “Universidad / Cartama” en dan rijd u vanzelf
de A 357 op.
Nu zit u voor een hele tijd goed. U blijft nu altijd rechtdoor rijden richting Cartama/Campillos.
Na Cartama volgt u Campillos en op een gegeven moment wordt de vier-baans weg een twee-baans
weg.
Doorrijden totdat u het bordje Pizarra/Álora ziet staan, hier gaat u naar rechts.
Op het einde van deze weg komt u op een T-Spitsing uit.
Hier naar rechts, dit is de A 343 en deze weg blijft u helemaal tot het einde volgen
(dus voorbij afrit Pizarra en voorbij de afrit naar Álora), richting Barriada El Puente.
Aan het einde van deze weg komt u op een rotonde met aan de linkerkant een groot restaurant
“Los Caballos”.
Op de rotonde neemt u de derde afslag.
Deze weg blijven volgen, u krijgt nu weer een rotonde, deze recht over steken en daarna met de bocht
mee naar rechts Barriada El Punte in.
Deze weg blijven volgen, onder de spoorbrug door en dan na een aantal bochten gaat u op een gegeven
moment de asfalt weg af naar rechts, (ná het bord “Punto Limpia”) en meteen weer rechts
(let vanaf nu op de keien met witte pijlen!) tussen de graanvelden door (in de winter omgeploegde
aarde) en aan het eind rechts, bocht mee naar links, langs de sinaasappel-/citroen bomen, tot dat u de
kei ziet met de pijl naar links.
Rij tussen 2 witte huisjes door, recht door tussen de olijfgaard,
tot de volgende kei (pijl naar links).
Blijf de keien met pijlen volgen, die leiden naar een hek en vervolgens naar ons huis Casa al Cerro
(3 km). Als het niet lukt, even bellen, komen wij u halen!

