Finca Ángela Sevilla
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+34 605 148 138
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www.fincaangela.com

ROUTEBESCHRIJVING
UIT DE RICHTING CARMONA A-8100
Dit is de beschrijving voor alle routes niet komende vanuit Utrera maar vanuit Carmona, Málaga,
Granada, etc. en via de weg A-8100.
1. Zet de navigatie aan naar Fábrica Pacadar, Carretera Carmona, km. 2.8, 41710, Utrera
2. Rij deze weg door totdat je aan je rechterhand de betonfabriek Pacadar ziet liggen. Dit lijkt
een verlaten fabriek maar dat is het niet.
3. Ga direct ná de fabriek Pacadar rechtsaf. Dit is een smalle, geasfalteerde weg met de naam
Camino de los Adrianes (geen naambordje aanwezig).
4. Blijf(!) op de geasfalteerde weg totdat je het bordje Camino 10 tegenkomt. Veel navigatie
systemen willen je veel eerder ergens laten afslaan. Doe dit absoluut niet!
5. Ga bij Camino 10 linksaf. Dit is een niet geasfalteerde weg met hier en daar wat hobbels en
kuilen. Blijf ongeveer een kilometer doorrijden.
6. Finca Angela bevindt zich als laatste huis aan de linkerkant. Te herkennen aan de rieten
schutting met daarop Finca Angela.
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UIT DE RICHTING SEVILLA A-376
Dit is de beschrijving voor alle routes komende vanuit Utrera, Sevilla en via de weg A-376:
1. Zet de navigatie aan naar Fábrica Pacadar, Carretera Carmona, km. 2.8, 41710, Utrera
2. Volg deze route met de nodige rotondes totdat de op de A-8100 aan je linkerhand de
betonfabriek Pacadar ziet liggen. Dit lijkt een verlaten fabriek maar dat is het niet.
3. Ga vóór de fabriek Pacadar gelijk linksaf. Dit is een geasfalteerde weg met de naam Camino de
los Adrianes (geen naambordje aanwezig).
4. Blijf(!) op de geasfalteerde weg totdat je het bordje Camino 10 tegenkomt. Veel navigatie
systemen willen je veel eerder ergens laten afslaan. Doe dit absoluut niet!
5. Ga bij Camino 10 linksaf. Dit is een niet geasfalteerde weg met hier en daar wat hobbels en
kuilen. Blijf ongeveer een kilometer doorrijden.
6. Finca Angela bevindt zich als het laatste huis aan de linkerkant. Te herkennen aan de rieten
schutting met daarop Finca Angela.

LIEVER ONZE PICKUP SERVICE?
Wil je al het gedoe niet om ons te vinden? Geen probleem! Bel (+34 605 148 138) ons of stuur een
WhatsApp berichtje en we spreken een ophaalpunt af. Dit is de parkeerplaats van de supermarkt Aldi
of Lidl.
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