Routebeschrijving naar Casa Valerosa komende vanaf de AP7 (Barcelona)
Neem afslag 39: L’Ametlla De Mar
Op de rotonde (onmiddellijk na het tolhuisje, zet u de km-stand op 0, zo kan u het beste deze
beschrijving volgen. De aangegeven afstanden starten steeds vanuit dit punt), u neemt de 3e
afslag richting N340 Tarragona/Castello

Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (N340 richting Valencia), daarna een brug over.

Na 1.2 km maakt de weg een bocht van 90° naar links, u volgt de bocht, dan komt u automatisch op
de N340, u rijdt naar rechts (kan niet anders), richting El Perelló.

Bij de volgende rotonde rijdt u rechtdoor (2e afslag), langs links en rechts ziet u een benzinestation.
Na 6 km komt er een lange bocht naar links, na deze bocht (6,7 km) moet u rechts afslaan.

Dit punt is niet heel erg goed te herkennen, maar wel belangrijk om niet te missen. (U herkent het aan
het verbodsbord van links afslaan). Indien u dit punt toch mist, rijdt u best rechtdoor tot de volgende rotonde, daar
neemt u de eerste afslag en volg dan de routebeschrijving vanuit El Perelló.

Daarna onmiddellijk rechts afslaan, vanaf nu staan er groene pijlen geschilderd om u te helpen.
De pijl staat op de paal voor u.

Na 7.3 km links afslaan. De pijl staat op een verkeersbord en op een steen.

Na 8.5 km op het kruispuntje links afslaan, de pijl staat op een stenen muurtje.

Na 8.6 km komt u aan een splitsing, daar houdt u rechts aan (de pijl staat op een boom)

Na 9.5 km splitst de weg in 3, u houdt de middelste weg aan.

100 m verder ziet u een poel (Bassa Espinal)
Na 9.8 km ziet u een bordje op een stoel dat wijst naar de camping. Sla daar rechts af.

Na 200 m ziet u langs uw rechter kant de inrit van de camping.

Heeft u toch problemen bij het vinden van de camping? Tel Lief: 0032/477.53.21.48
Tel Bart: 0032/490.57.86.06

