Routebeschrijving
Routebeschrijving van Malaga vliegveld naar Cantueso
De verkeerssituatie in en vanuit de luchthaven is per maart 2014 veranderd. Zelfs als u eerder hier
bent geweest adviseren wij u onderstaande goed door te lezen.
Als u vertrekt vanaf de autoverhuur garage (of vanuit de vertrekhal) volgt u de borden richting
Malaga MA20 of MA21. Beide wegen gaan naar Motril en Almeria. Als u een van beide wegen
volgt komt u vervolgens op de A7/E15 in de richting Motril en Almeria.
Na ongeveer 20 minuten verlaat u de A7 snelweg bij uitrit nr. 272 (Torre del Mar/Velez
Malaga/Vinuela). Houd links aan op de uitrit zodat u op de rotonde komt en neem op de rotonde de
afslag A356 Colmenar en Vinuela. Volg de borden naar Alhama. Na ongeveer 15-20 minuten komt
u op een lange heuvel waar de tweebaansweg een driebaansweg wordt (de derde baan is een zgn
‘kruipspoor’). Kort nadat de driebaansweg weer overgaat naar een tweebaansweg (bij kilometerpaal
35) slaat u af naar rechts (afslag A402 Alhama/Periana). Op de A402 heeft u een stuwmeer aan uw
linker hand. Deze afslag komt vrij plotseling en is makkelijk te missen: let dus goed op!
Als u het stuwmeer aan uw recherhand heeft, bent u te ver doorgereden en heeft u de afslag gemist.
Na ongeveer 5 minuten op de A402 ziet u aan uw linkerhand een benzinestation ’An Gas’ in zwart,
geel en rood. Vlak hierna komt u in een bebouwde omgeving met een kruispunt. Op het kruispunt
slaat u links af (A7204 Periana). U rijdt over de stenen brug. Kort na de brug komt u bij een
spoorweg ondergang en maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. Rijd door tot u in de
bebouwde kom van Periana komt (max. 10 minuten) bij de rotonde draait U scherp naar rechts.

U rijdt dan een heuvel. Na ongeveer 600 meter ziet u borden met Cantueso en slaat u rechts af en
komt u op een onverharde weg.
Na ongeveer 400 meter splitst de weg zich: u houdt rechts aan. U ziet nu Cantueso: een wit gebouw
op de top van een heuvel. Sla rechts af bij de volgende gelegenheid en u bent er.

Periana dorpje

Grotere kaart geeft de lokatie van Periana t.o.v. Malaga aan.
Sat Nav Details:
Sateliet Navigatie details:
De coördinaten zijn:
Lat: 36 55 30 N
Long: 04 10 24 W
IARU Locator: IM76VW
Bel ons als u de weg kwijt bent: 0034 699 946 213

