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Let op: ons adres Avda.de la Constitucíon is alleen ons postadres volg onderstaande routebeschrijving. 

Routebeschrijvingen naar B&B Casa don Carlos 
vanaf de luchthaven Malaga  pagina 1 

Mijas, Sevilla, Marbella etc…  pagina 2 

 
Vanuit de Luchthaven van Malaga 

 

Wanneer je de luchthaven verlaat, ga richting 
Torremolinos (1) 

Op de snelweg blijf rechts rijden en neem de afslag 
"Coín / Alhaurín A404" (2). 
Bij de eerste rotonde rij je Churriana in, blijf deze 
dubbelbaanse weg volgen tot de volgende rotonde 
(3) hier hou je Cártama aan, (dus rechtsaf). Dit is de 
Carretera de Coín-Churriana A-404  
 
Blijf deze weg volgen en ga op de eerst volgende (4) 

rotonde ¾ rond (dus links) richting Coin A-404. Blijf deze weg (A404) volgen ca. 15 km en je komt dan vanzelf in 
Alhaurín el Grande. 

 
Wanneer je het dorp in rijdt kom je langs vele 
restaurants en terrassen (A) de weg gaat wat naar 
beneden en je komt aan de rotonde met een 
(betonnen) kruis (B) in het midden, ga hier scherp 
rechts en vervolg de weg naar beneden. (als 
TomTom/navigatie zegt rechtdoor: dus niet doen!) 
 
Blijf deze weg naar beneden volgen tot je aan de 
rechterkant een REPSOL benzinestation (C) 
ziet. Ga nu (links) 3/4 de rotonde richting 
Coín/Marbella/Villafranca. Bij de volgende rotonde (D) (let op!) ga recht door ---> Coín. Bij de volgende rotonde (E) 
(Restaurante-Venta Los Chavos) ga rechts ---> Coín. 

 
Nu ga je over de rivier/brug "Rio Fahala" (F). Er is geen water zichtbaar en let nu goed op! 
De weg gaat naar boven, rij nu langzaam, op de top bij de 4 of 5 containers (een glasbak en andere containers) ga 
je scherp linksaf (G) zie bordje B&B  , dan direct het eerste weggetje rechts (H) zie bordje B&B . 
Dit is de “camino del Aulladero”dit loopt redelijk steil naar boven, na ca. 700m zie je onze toegangspoort (naam 
op pilaar) aan de linkse kant (I) waar je dan ook onze casa ziet liggen. 

 
Gebruik de bel tot 24.00 uur naast de poort daarna a.u.b. ons telefoonnummer bellen! Bij geen gehoor bel 
+34 669945046. Ben je de weg kwijt bel ons telefoonnummer. 

 
NAVIGATIE 
Rij niet naar de Avda. De la Constitucion want dit is ons postadres, maar volg de routebeschrijving! Wij raden je 
aan om GEEN navigatie te gebruiken bij het wegrijden op de luchthaven, omdat er te veel wegen in aanleg zijn die 
reeds in het navigatiesysteem zijn opgenomen als bestaande wegen. Mocht je het toch doen dan zijn dit onze 
coördinaten: 36.65461, -4.71125 N 36 39.277, W 4 42.675 N 36 39 16.6, W 4 42 40.5 
(dit is de afslag bij de containers, omdat soms ons straatje niet op de kaart staat.) 
Als je gebruik maakt van Google Maps dan gebruik deze link: https://goo.gl/maps/RHzc52LbsST2 

  

https://goo.gl/maps/RHzc52LbsST2
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Vanuit Mijas of Fuengirola 
Vanuit Mijas de A-368 en vanuit Fuengirola de A-
7053 naar Alhaurin el Grande. Op de rotonde 
met de BP benzinestation en oude toren ga 
richting Alhaurin el Grande via de A-387 op het 
einde van de weg in Alhaurin aangekomen ga 
links af naar beneden, op het einde van de weg 
weer linksaf deze weg gaat ook verder naar 
beneden. bij de twee rotonde (E) (Restaurante- 
Venta Los Chavos) ga rechtdoor ---> Coín. Nu ga 
je over de rivier/brug "Rio Fahala" (F). (geen 
water zichtbaar! En let nu goed op! De weg gaat 
naar boven, rij nu langzaam, op de top bij de 4 of 
5 containers (een glasbak en andere containers) 
ga je scherp linksaf (G), zie bordje B&B  , dan 
direct het eerste weggetje rechts (H) zie bordje 
B&B . Dit is de “camino del Aulladero”dit 
loopt redelijk steil naar boven, na ca. 700m zie je 
onze toegangspoort (naam op pilaar) aan de 
linkse kant (I) waar je dan ook onze casa ziet 
liggen. 
 

 
Vanuit Ronda, Sevilla, Marbella, 
Cadiz, Gibraltar, Coín 
Kom je uit de richting van Ronda (A366) of Marbella (A355) neem dan de afslag A404 Alhaurin el Grande (K) , na 
Venta Restaurante Miralmonte (J) gaat de weg na 800 meter heuvel op ATTENTIE (langzaam rijden) op het 
hoogste punt van de weg / heuvel zie je de containers en het bordje B&B  , dan direct het eerste weggetje rechts 
(H) zie bordje B&B . Dit is de “camino del Aulladero”dit loopt redelijk steil naar boven, na ca. 700m zie je onze 
toegangspoort (naam op pilaar) aan de linkse kant (I) waar je dan ook onze casa ziet liggen. 
 
Vanuit Malaga / Granada / Cordoba / Nerja 
Neem de A-7 richting Torremolinos / Cadiz, en daarna de snelweg A-357 naar Cartema / Campillos. Neem NIET de 
afslag Coín maar rij verder en neem afslag 48 - Marbella-Coín- Villafranco, daarna onder de snelweg door en op de 
rotonde ga richting Marbella - Coín. 

 
Op de A-355 neem de afrit naar de A-404 richting Coín/Alhaurín el Grande ga onder linksaf (K) richting Alhaurin el 
Grande (A-404). Na Venta Restaurante Miralmonte (gesloten) (J) ca.800 meter gaat de weg heuvel op ATTENTIE 
(langzaam rijden) op het hoogste punt van de weg / heuvel zie je aan de rechterkant de containers en het bordje 
B&B  , dan direct het eerste weggetje rechts (H) zie bordje B&B . Dit is de “camino del Aulladero”dit loopt 
redelijk steil naar boven, na ca. 700m zie je onze toegangspoort (naam op pilaar) aan de linkse kant (I) waar je dan 
ook onze casa ziet liggen. 
 
Gebruik de bel tot 24.00 uur naast de poort daarna a.u.b. ons telefoonnummer bellen! Bij geen gehoor bel 
+34 669945046. Ben je de weg kwijt bel ons telefoonnummer. 
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