Routebeschrijving naar Casa Valerosa
Vanuit Barcelona of Valencia
> Vanaf tolweg AP-7 neemt u afslag 39 L’Ametlla de Mar. Na de tolpoortjes gaat u op de rotonde
links, richting N-340. Bij de volgende rotonde - links ziet u de Mercadona -, gaat u rechtdoor.
Na ca. 750 meter rijdt u over het viaduct van de N340 en slaat u rechtsaf richting Poligono Ind (wit
bord), de TV-3025. Let op: eigenlijk gaat u rechtdoor, want de hoofdweg (richting de N340, El Perelló
en Castelló) buigt naar links.
> Komt u over de tolvrije route A7 / N340, dan neemt u afslag L’Amettla de Mar / TV-3025, en slaat u
vervolgens linksaf naar de TV-3025.
Op deze TV-3025 gaat u na ongeveer 3½ kilometer bij een T-splitsing linksaf richting El Perelló.
Na 3,5 kilometer over deze bochtige en heuvelachtige weg ziet u aan de linkerkant van de weg een
inrit van een olijfboomgaard met aan weerszijden witte stenen van ongeveer een halve meter hoog.
Schuin daar tegenover is een weggetje, daar slaat u rechtsaf. Er staat een roestig verkeersbord op de
hoek, met een groene geverfde pijl.
Vanaf dit punt volgt u de groene, geverfde pijlen, zie hieronder.
Vanaf het toerisme-informatiecentrum in El Perelló.
U rijdt in noordelijke richting het dorp uit, langs het dorpsplein en de kerk. U rijdt over een brug en
voorbij het Alas tankstation. U negeert de afslag naar Rasquera (TV-3022) en gaat rechtdoor.
Honderd meter verderop, tegenover Apícola Taragonina en bakker Fleca Ferré, neemt u de ventweg
links van de hoofdweg. U volgt deze ventweg - in eerste instantie parallel aan de hoofdweg - twee
kilometer, u passeert een steenhouwerij (Terra Cuita) en gaat door een dalletje.
Op de eerste kruising met een verharde weg slaat u rechtsaf.
Na 500 meter slaat u op de T-splitsing linksaf.
Na 500 meter staat er links een roestig verkeersbord en een paaltje met een groene pijl. Hier gaat u
linksaf. Vanaf dit punt volgt u de groene, geverfde pijlen, zie hieronder.
Het volgen van de groene pijlen
Na 1,2 kilometer gaat u linksaf op een viersprong, op het muurtje staat een groene pijl.
Na 200 meter houdt u rechts aan op een driesprong, op de boom staat een groene pijl.
Na 1,2 kilometer, iets voorbij een richtingaanwijzer naar Bassa de l’Espinal, staat een stoel met een
bordje ‘Casa Valerosa’. U slaat hier rechtsaf het karrenspoor op en na 100 meter ziet u rechts de
ingang van de camping.
Mocht u de weg niet kunnen vinden of twijfelen, bel gerust: 0034 681 68 95 18 of 0034 693 857 255.
Tot snel!
Els en Bas

