
Routebeschrijving naar Refugio Marnes
Ptd Marnes 20115, 03720, Alicante, Spanje
98,0 km – ca. 1 uur 17 min.



Deze aanw ijzingen zijn alleen bedoeld om uw  reis te plannen. De omstandigheden op de w eg kunnen als gevolg van w egw erkzaamheden,

verkeersdrukte, het w eer of andere situaties afw ijken van het resultaat op de kaart. Houd daar bij het plannen van uw  reis rekening mee.

En niet rechts inhalen of bumperkleven!

Kaartgegevens ©2013 Google, basado en BCN IGN España

Was de routebeschrijving onjuist? Zoek uw  route op maps.google.nl en klik op 'Een probleem melden' in de linkerbenedenhoek.

Luchthaven Alicante
03195 El Altet, Alicante, Alicante, Spanje

1. Vertrek in oostelijke richting
Ongeveer 1 min.

rijd 800 m
totaal 800 m

2. Flauwe bocht naar links rijd 150 m
totaal 950 m

3. Neem op de rotonde de 2e afslag rijd 250 m
totaal 1,2 km

4. Neem de oprit naar de N-338
Ongeveer 2 min.

rijd 2,4 km
totaal 3,6 km

5. Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden voor A-70/Alacant/Benidorm/
València/A-31/Madrid en voeg in op A-70
Ongeveer 14 min.

rijd 23,5 km
totaal 27,1 km

6. Houd links aan bij de splitsing, volg de borden voor AP-7/La Vila Joiosa/Valencia
en voeg in op AP-7
Tolweg
Ongeveer 29 min.

rijd 55,7 km
totaal 82,7 km

7. Neem afslag 63 naar N-332 richting Benissa/Teulada/Gata de Gorgos
Tolweg
Ongeveer 1 min.

rijd 1,1 km
totaal 83,9 km

8. Rijd door in de richting van N-332
Tolweg

rijd 62 m
totaal 83,9 km

9. Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden voor N-332/Benissa/Calpe/calp rijd 9 m
totaal 83,9 km

10. Houd links aan bij de splitsing en voeg in op N-332
Ga rechtdoor over 2 rotondes
Ongeveer 4 min.

rijd 3,0 km
totaal 87,0 km

11. Sla rechtsaf naar de CV-750 rijd 150 m
totaal 87,1 km

12. Flauwe bocht naar links naar de CV-749
Ongeveer 14 min.

rijd 8,8 km
totaal 95,9 km

13. Flauwe bocht naar rechts
Ongeveer 6 min.

rijd 1,4 km
totaal 97,3 km

14. Sla linksaf
Ongeveer 3 min.

rijd 750 m
totaal 98,0 km

Refugio Marnes
Ptd Marnes 20115, 03720, Alicante, Spanje


