Routebeschrijving
Luchthaven Alicante naar Lomas de Campoamor Golf.

Bij vertrek vanaf de luchthaven volgt u de richting Murcia – Cartagena (AP7).
De wegen Murcia – Cartagena splitsen zich op, u volgt dan richting Cartagena en
komt dan automatisch op een tolweg en betaalt tol. Bij de afslag La Zenia gaat u eraf
en betaalt voor de tweede keer tol en u komt dan op een rotonde. Hier neemt u de
tweede afslag. Hier ziet u een groot bord met Lomas de Campoamor of Las
Ramblas. Hierna gelijk weer een rotonde, deze gaat u rechtdoor (tweede afslag)
Deze weg volgt u en ziet vervolgens aan uw rechterkant een grote supermarkt
Consum. U rijdt door tot de rotonde en gaat dan rechtsaf op de N332 richting San
Pedro del Pinatar (let op dat u niet de parallelweg van de N332 neemt.)
De volgende rotonde gaat u rechtdoor. Hierna neemt u de eerste afslag (500m na de
rotonde). U gaat hier naar boven en vervolgens nadert u een rotonde. U moet hier
rechtdoor. Dus niet naar (Dehesa) Campoamor rijden, dit is overigens linksaf!
Deze weg blijft u volgen tot u weer een rotonde nadert. Hier neemt u de tweede
afslag en dan passeert u de Aldi aan uw rechterkant en volgt hier de weg (links
aanhouden). Bij de bocht naar links die stijl naar beneden gaat bent u bijna op het
park gearriveerd. U gaat vervolgens met de bocht mee naar rechts en nadert dan
een rotonde waar u de tweede afslag neemt het park op.
Op het park nadert u een rotonde waar u rechtdoor rijdt. Vervolgens krijgt u twee
verkeersdrempels en aan uw rechterhand een zwembad. U ziet dan aan de
linkerkant appartementen van drie hoog, en u bent welkom op nr 85 1e etage!
Het adres is : Avenida de Ibiza Blok 19 Nr 85
Urb. Lomas de Campoamor,
03189 Orihuela Costa
Alicante Espana.

Een goede reis gewenst.
Johan en Ceciel

