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REIS JE MET BEHULP VAN GPS?  

IN GEVAL VAN TWIJFEL, BLIJF ONZE ROUTEBESCHRIJVING VOLGEN, NIET DE GPS!  

PROBLEMEN? BEL VANESSA: 0034 627 924 683 

 

De GPS coordinaten van Cortijo Valavero zijn: 

LAT: 36º 45’ 54.13” N / LONG: 3º 25’ 07.36” W 

 

 

BELANGRIJK: Nog iets eten voor je bij ons aankomt? Tussen Malaga en Salobreña zijn er tal van 

mogelijkheden om even de autostrade te verlaten (bv. Nerja, La Herradura of Salobreña). Vanaf 

Motril (tot bij ons) zijn er GEEN eetgelegenheden meer.  

 

 

WEGBESCHRIJVING VANUIT MALAGA LUCHTHAVEN 

 
• Vanuit de luchthaven volgt U op de eerste splitsing richting “Málaga” (NIET Torremolinos).  

• Op de volgende splitsingen volgt U steeds richting “Almeria”. 

• Volg de autostrade (A7) voor +/- 100km steeds richting Almería/Motril. 

• Blijf de autostrade volgen tot voorbij afrit 322 (Motril/Molvizar/Salobreña).  

• Opgelet: Vervolgens splitst de autostrade. Volg richting E15/A7/ALMERIA/GR16/MOTRIL/PUERTO” 

(NIET Granada!) 

• Na een 5 tal km neemt U afrit 336 “MOTRIL/PUERTO/N340/TORRENUEVA/GR16”  

• U komt vervolgens op een rotonde. Hier volgt U richting “Motril/Puerto/Torrenueva” 

• Eenmaal op deze baan neemt U direct afrit 1 “Puntalon/Motril/GR5209” 

• Vervolgens komt U op een rotonde. Neem de 3e uitrit richting “Puntalón” 

• Volg de baan voor 1.2km tot U weer op een rotonde komt. Hier neemt U de tweede uitrit 

richting “La Garnatilla – Gualchos - Lújar”.  

• Volg deze baan, de GR5209 naar boven voor ongeveer 11 km.  

 

LET OP: U komt op de GR5209 na ongeveer 3,5 km recht voor U de uitrit naar “La Garnatilla” tegen. 

Niet rechtdoor rijden. De hoofdweg volgt verder naar rechts 

 

• Blijf de GR-5209 volgen tot aan de splitsing Lújar – Gualchos.  

• Hier volgt U links naar boven richting “Lújar” (niet richting Gualchos). Volg deze weg, de GR5207 

voor 5,5km. Op deze weg staat er elke kilometer een kilometeraanduiding (telt af naar 

beneden).   

 

• De inrit naar onze B&B ligt net voor het “GR-5207 KM4” bordje aan de rechterzijde. 

Een groot wit plakkaat met daarop “Cortijo Valavero” wijst U de weg. Volg de 

zandweg naar beneden tot U voor U een ruïne ziet. Volg het bordje “Cortijo 

Valavero” en rij links voorbij de ruïne (laat de ruïne aan uw rechterkant). Deze 

zandweg brengt U tot aan onze B&B. 

 


