Routebeschrijving Finca Las Palmeras
Dank u, dat u gekozen hebt voor een vakantie op onze finca. Voor het geval u
onderweg problemen heeft of bij het huren van uw auto moet opgeven waar u op La
Palma verblijft, hebt u hier ons precieze adres en telefoonnummer:

Adres en telefoonnummer
Finca Las Palmeras
Camino El Lomito 4
38780 Tijarafe/ La Punta
telefoon: 0034- 922 49 12 36, mobiel 0034- 618 483 299
De volgende routebeschrijving zal u de weg naar de finca wat gemakkelijker maken.

Routebeschrijving
Vanaf het vliegveld rijdt u de LP5 richting Santa Cruz/Los Llanos op.
Na 4,5 km

Bij de afrit” 2A” rechts naar de LP 3 richting Los Llanos afslaan
en 100 m.verder bij de kruising weer Los Llanos aanhouden.
De weg voert eerst door een aantal dorpjes, later door bossen met
laurierbomen en bomen met eetbare kastanjes en gaat met veel
bochten omhoog, de berg op. Na ongeveer 20 km rijdt u door een
1km. lange tunnel en bereikt u de westkant van het eiland.
Let op: houd u alstublieft voor het Centro de Visitantes
(bezoekerscentrum) aan de maximumsnelheid: er bevindt zich
daar een permanente radarcontrole!

Na 34 km

Bij de kruising vlak voor Los Llanos afslaan naar de LP2 richting
Tazacorte/ LP1 richting Tijarafe.
U bevindt zich nu op de nieuwe rondweg om Los Llanos, die nog niet
op alle kaarten staat.Op de beide volgende kruisingen verder richting
Tazacorte/ Tijarafe volgen.

Na 38km

Vlak na een aquaduct, dat u aan de linkerkant ziet, rechts
afslaan richting Tijarafe.
Hierna voert de weg naar beneden in de grote “Baranco las
Angustias” en aan de overkant weer naar boven tot aan het
uitkijkpunt “El Time” dat u na 47 km. Bereikt.
Volg de weg verder richting Tijarafe, tot u na 2 km. een kerk en een
telefooncel links en een “Autobar” rechts bereikt.

Na 49 km

Parkeer bij de Autobar waar ik u graag afhaal, of rijd nog een
stukje verder, een kleine splitsing voorbij, en buig, nadat u een
kleine parkeerhaven gepasseerd bent, voor de bushalte scherp naar
rechts af (zie foto hieronder). U rijdt een ongeplaveid pad op.
(propriedad privada – prohibido el paso) Dat volgt u tot aan het eind
(ca. 120 m.) tot een kleine parkeerplaats.

U bent er bijna! Hier gaat u naar binnen.

En nu: goede reis, Vriendelijke groet,
Holger Hansen

