Als je reist met behulp van een GPS , raden we je aan de gps-coördinaten
gps coördinaten in te voeren. Indien
dat niet mogelijk is volg je best zo veel mogelijk de routebeschrijving hieronder:
WEGBESCHRIJVING VANUIT LUCHTHAVEN MALAGA
Eerst en vooral ons adres : we wonen in La Parrilla (een gehucht dat deel uitmaakt van
Villanueva de Algaidas).
We wonen in het ʻcentrumʼ van La Parrilla tegenover een ple
pleintje
intje (waar je perfect kan parkeren)
en tegenover de lokale bar.
Hoe geraak je er nu ?
Vanaf de luchthaven is het ongeveer een uurtje rijden (als het op de ring rond Málaga niet te
druk is).
Bij het wegrijden uit de luchthaven kom je vrij snel op een rond punt terecht, je rijdt hier
RECHTDOOR (richting San Julian & Malaga).
je blijft richting Málaga volgen, de weg neemt op een bepaald moment een bocht naar rechts, zo
kom je op de ´ring´terecht.
Na ongeveer 3 kilometer is er een afslag rechts richting Sevilla,
Sevilla, Antequera, Granada (E15/A7),
die neem je.
Op deze weg blijf je een 9 tal km doorrijden, kan druk zijn, maar dat duurt maar even, wij
proberen op dat stuk altijd zoveel mogelijk links te rijden.
Na die 9 km kom je op de rechterkant een afslag richting Cordoba, Antequera, Granada tegen
(A45), die neem je. Opgelet : vrij scherpe bocht !
Vanaf hier blijf je steeds Cordoba volgen. De komende 28 km hoef je enkel de baan te volgen.
Tot je op een bepaald moment een splitsing tegen komt (wie rechts aanhoudt gaat
g
richting
Granada, Madrid, Jaén), wie links aanhoudt gaat richting Cordoba, Antequera, Sevilla (A45),
jullie houden dus LINKS aan richting Cordoba.
Ook op deze baan blijf je gewoon volgen de komende 28 km. Beetje heuvelachtig.
Op bepaald moment komen jullie
ullie in de vallei terecht ter hoogte van Antequera. Dit is het laatste
stukje op de grote autobaan. (er zijn een 3 tal uitritten voor Antequera, die neem je niet), maar je
neemt wel de eerst volgende richting Villanueva de Algaidas. Dit is afrit 86 .
Je komt op een rond punt terecht, je neemt richting Villanueva de Algaidas.
Dit baantje blijf je ongeveer een 4-tal
4 tal kilometer volgen, tot je een ander baantje richting Algaidas
tegenkomt. Op de borden staat er 'vva Algaidas' aangeduid.
Dit baantje volg je de komende 8 km tot je op een kruispunt terechtkomt (herkenningspunt : links
staat er een bord om je te verwelkomen in Algaidas, rechts staat er een groot bord van 1 of
andere bouwpromotor met in grote letters : ÁLEI´.

vervolgd...

Op dat kruispunt ga je LINKS, het dorp in.
Dit is zowat de hoofdstraat van Algaidas, loopt recht door het dorp, toch minstens 1 km lang, je
blijft deze baan volgen tot je op een bepaald moment mee links kan draaien (richting Cuevas
Bajas) of rechtdoor Cuevas de San Marcos.
Je gaat RECHTDOOR. (hier staat aan de rechterkant ook al een pijl richting La Parrilla, maar die
valt niet geweldig op)
ok... nu zijn jullie er écht bijna!!!
Dit laatste stukje is vrij bochtig, dus even opletten.
Binnen +/- 7,5 km staan jullie voor onze deur.
Op dit stuk komen jullie nog 2 splitsingen tegen.
Bij de eerste splitsing blijven jullie LINKS meevolgen (richting La Parrilla, Cuevas de San
Marcos).
Bij de 2de splitsing houden jullie RECHTS aan (richting La Parrilla)
Nu gewoon weg blijven volgen, jullie zullen hier en daar wat huisjes ed passeren.
Op een bepaald moment zal er een bord Bienvenidos La Parrilla staan (op de linkerkant), je rijdt
er (traag) voorbij (links zie je een klein olijffabriekje van Hojiblanca),hier ga je naar RECHTS: dat
is onze straat, het 2de gebouw op de rechterkant is ons huis! Je kan op het pleintje (op je
linkerkant) parkeren.
Het bruin/grijze huis tegenover het plein is Pura Vida....
Ik hoop dat het zo lukt, if not : call +34 609 00 16 74 of +34 952 743 170

