Rutevejledning til Casa Loli
Calle Periana 12B, 29754 Cómpeta
Det tager rundt regnet en time at køre fra Málaga til Cómpeta – En halv time på motorvejen langs Middelhavet
mod øst og en halv times bjerg-kørsel.
Generelt anbefaler vi, at man anvender en GPS, når man færdes rundt i området. Følgende er således primært en
vejledning, der har til formål at følge jer det sidste stykke frem til Casa Loli.
1. Fra Málaga kører I på Motorvej A-7 mod øst – Følg skilte mod Motril
2. Fra Motorvej A-7 er der to ”opkørsler” til Cómpeta (se kort herunder) – Via Algarrobo (frakørsel 277) og via
Torrox (frakørsel 285). Når I kommer fra Málaga skal I vælge frakørsel 277 mod Algarrobo og følge skiltene
mod Cómpeta (hvis I planlægger at handle i den store Eroski ved kysten på vejen ud til huset, skal I vælge
frakørsel 272 ved Vélez-Málaga – Der er skilte mod ”Parque Comercial”)

3. Efter en halv times kørsel ad forholdsvis snoede bjergveje – Og efter at have passeret byerne Algarrobo og
Sayalonga – nærmer I jer nu Cómpeta – Cirka 1 km. før I kommer til Cómpeta, passerer I en tankstation på
højre hånd
4. Ca. 1 km. efter tankstationen kommer I til Cómpeta – På næste side er indsat et kort, hvor det med pile og tal
er angivet, hvordan I kommer frem til selve huset – Herunder er ”tallene” beskrevet nærmere:
1. Ved ”indkørslen” til Cómpeta skal I dreje ”skarpt” op ad A-7207 – Følg skiltet, hvor der står 14,5 km. til
Torrox
2. Efter knap 1 km. drejer I til venstre ad Avenida de Torrox (på hjørnet ligger en stor, hvid bygning) –
Følg vejen frem til Plaza de la Vendimia (hvor der ligger en restaurant på højre side)
3. På Plaza de la Vendimia drejer I skarpt til højre op ad en meget stejl vej. Følg denne vej rundt om
restauranten, herefter skarpt til venstre og fortsæt lige ud.
I kommer nu forbi en købmand på venstre side og følger fortsat vejen rundt om en legeplads på
venstre hånd. I er nu på Avenida de Nerja og meget tæt på huset
4. Fra Avenida de Nerja skal I finde en lille ”stikvej” til venstre, som fører ned til Calle Periana og huset.
Under kortet på næste side er der indsat et billede, hvor ”stikvejen” er markeret med en stor, hvid pil.
Når I kommer ned ad ”stikvejen” ligger Casa Loli til venstre.
I kan vælge at køre ned ad stikvejen, hvor der ofte er parkeringspladser. Vejen er dog forholdsvis stejl,
så hvis I foretrækker at parkere på mere ”lige vej”, kan I parkere langs Avenida de Nerja, som I netop
er ankommet ad.
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