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Jullie bestemming 
Cortijo El Sarmiento tel.: +34 950 47 94 19 

Camino de Gatar 2 gsm: +34 616 86 20 83 (Yvonne) 

04638 Mojácar (Almería)  +34 661 07 89 95 (Carsten) 

SPANJE eMail: info@el-sarmiento.com 

 

breedtegraad: 37,14156 (37° 8′ 29,61″ N) 

lengtegraad: - 1,8773 (1° 52′ 38,29″ W) 

 

Zo vinden jullie ons 
Wanneer jullie geland zijn en zowel jullie bagage als ook de huurauto hebben, rijden 
jullie verder richting Cortijo El Sarmiento en jullie genietvakantie is al begonnen. 

(Wij bevelen het gebruik van een navigatie met GPS data aan, onze routebeschrijving te printen of met 
Google Maps te rijden. Alles andere zal moeilijk kunnen worden …) 

 

Vanuit Almería (en Málaga) 

 
 

Vlak achter de afrit volgt een rotonde waar jullie de eerste afrit richting Turre nemen 
(AL-6111). Blijf op deze baan rijden tot jullie Turre voorbij zijn gereden. 

Zie verder: “Vanuit Turre”. 

 

Vanuit Alicante 

Neem de snelweg E-15/A-7 “Autovía del Mediterráneo” in zuidelijke richting. 
Afhankelijk van welke oprit jullie nemen, rijden jullie eerst voorbij Murcia, dan Lorca en 
ten slotte Huércal-Overa en Vera. Volg de snelweg richting Almería. 

  
   

Kort voor Los Gallardos verlaten jullie de N-340a opnieuw en rijden jullie nogmaals 

links de A-370 richting Garrucha / Turre / Mojácar op. Volg deze straat ongeveer 5 
kilometer en draai dan naar rechts naar Turre (AL-6113). 

Blijf op deze straat tot ze eindigt in Turre. Draai dan links naar Mojácar op de AL-6111. 

Zie verder: “Vanuit Turre”. 

 

Neem de snelweg E-15/A-7 “Autovía del Mediterráneo” richting Murcia tot aan afrit 
709 (Los Gallardos / Turre / Mojácar).

Aan afrit 704 verlaten jullie de snelweg richting Los Gallardos / Garrucha / Mojácar 
en draaien jullie naar links (N-340a).
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Vanuit Turre 

   

   

Na een lange “bocht” naar rechts en een aarden wal aan de rechterkant moeten jullie 
voor het plots opduikende bord “Bienvenidos a Mojácar” een scherpe bocht naar 

rechts maken. Jullie moeten zich niet afvragen of jullie nu niet parallel met de 
hoofdbaan opnieuw naar Turre terugrijdt, dit is de juiste weg. 

Verder vanaf “Naar onze Cortijo”. 

 

Van de kust vanuit Vera / Garrucha (uit het noorden) of vanuit 
Cabo de Gata / Carboneras (uit het zuiden) 

Rijd in beide gevallen langs de kustlijn richting Mojácar Playa. Wanneer jullie ter 
plaatse aankomen, volgen jullie de kust verder tot aan de grote centrale rotonde. 
Verlaat de rotonde naar het binnenland / Mojácar Pueblo (AL-6111). 

Volg deze straat tot aan de volgende rotonde. Neem hier de tweede afrit richting 

Mojácar (AL-6111). 

Ten slotte komt vlak voor Mojácar Pueblo een derde rotonde die jullie via de eerste 

afrit richting Turre verlaten om op de AL-6111 te blijven. 

Blijf deze straat ongeveer 3,5 km volgen. Jullie rijden het plaatsje zo langs onder 
voorbij en laten Mojácar achter jullie, tot jullie links tussen km 3 en km 2 het bord 

“Hasta pronto” zien. 

Aan dit bord draaien jullie naar links en volgen jullie de weg verder. 

Verder vanaf “Naar onze Cortijo”. 

 

Naar onze Cortijo 

Eerst loopt de weg parallel met de hoofdbaan richting Turre, en draait dan in een 
scherpe bocht naar links in de richting van de bergen. Na ongeveer 1 kilometer zien 
jullie rechts een sinaasappelplantage, waarachter jullie al de eerste muren van onze 
Cortijo kunnen zien. Rijd voorbij de Cortijo en draai vlak daarna onze oprit op. 

Wanneer de weg een scherpe bocht naar rechts maakt, zijn jullie ongeveer 250 meter 
te ver gereden ☺.  

  

Na ongeveer een kilometer op het linker baanvak rijden jullie voorbij de garage 
“Taller Fran”. Houd je vanaf hier zeker aan de snelheidsbeperkingen … anders 
missen jullie het volgende punt:
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Deze kopie is gemaakt voor vrienden, familie of buren die misschien graag weten waar 
jullie verblijven tijdens jullie afwezigheid. 

 

 

 

Wij verblijven in: 
 

Cortijo El Sarmiento tel.: +34 950 47 94 19 

Camino de Gatar 2 gsm: +34 616 86 20 83 (Yvonne) 

04638 Mojácar (Almería)  +34 661 07 89 95 (Carsten) 

SPANJE eMail: info@el-sarmiento.com 

 

 


