Route
Aangezien Finca Les Coves midden in de bergen ligt en niet gewoon aan een straat, hebben we geen 'echt'
adres. Toch kan iedereen er gewoon komen hoor! :-)
GPS coördinates: N38.55702 W 0.50498
Kom je met een huurauto vanaf het vliegveld Alicante:
Bij het verlaten van het vliegveld kom je op een grote rotonde; neem hier de afslag met o.a. Murcia - Madrid Valencia. Volg deze weg tot afslag A-70 Alicante - Valencia. Blijf op deze A-70 richting Benidorm - Valencia.
Op een gegeven moment rijd je een grote tunnel in.Direct ná de tunnel is rechtsaf de afslag Xixona.
(Valenciaans voor Jijona)
Neem deze afslag, houd op deze afslag links aan. Boven aan de afslag rechts aanhouden, volg de CV-800
(N340), Xixona
Deze CV-800 (N340) volg je ± 18 km. Ook als je afslagen Xixona krijgt, blijf je op de CV-800.
(richting Alcoy). Je passeert Jijona, welke je prachtig links tegen de bergen op ziet liggen.
Niet lang hierna zie je de afslag La torre de les Maçanes / Torremanzanas, rechtsaf.*
De weg die je nu volgt maakt onderaan een scherpe bocht naar rechts.
± 100 meter na deze bocht kunt je linksaf omhoog de 20 km weg op.
Bij de ingang van deze weg staat een grote rots met 'Juncaret' erop geschilderd.**
Vanaf hier volg je de weg naar Finca les Coves. (3 km.)
Dan zie je aan de rechterkant een bordje met een slak naar links een zandpad in. helemaal afrijden en dan zie
je Finca Les Coves liggen. Zie bijgevoegde routekaart.
Let op: er zitten enkele diepe water-afvoeren in de weg; Rijd echt 20 km!
Kom je vanuit het NOORDEN:
Of je nu de tolweg AP-7 of een andere doorgaande route neemt, ongeveer 20 km voor Valencia kom je op de A7 terecht. Blijf deze A-7 volgen richting Alicante / Albacete.
Blijf op de A-7, tot de afslag met o.a. Ontinyent / Alcoy. (Dit is de CV-40).
Neem deze afslag en je komt op de nieuwe snelweg naar Alicante.
Blijf deze nieuwe A-7 volgen tot je bij Alcoy de tunnels inrijdt. Dit zijn 2 lange tunnels direct achter elkaar.
Meteen na deze tunnels neem je de afslag Xixona (valenciaans voor Jijona) > CV-800 (N340).
Je komt op een rotonde, neem deze 3/4-rond, richting Xixiona.
Weer een rotonde, rechtdoor blijven, de Carrasqueta op.
Blijf deze (mooie) weg volgen. Als je merkt dat hij weer daalt, zie je aan de linkerkant de
vallei waar Finca Les Coves ligt. Maar blijf nog maar even gewoon op de weg...
Niet lang hierna zie je de afslag La torre de les Maçanes / Torremanzanas. Neem deze afslag.
De weg die je nu volgt maakt onderaan een scherpe bocht naar rechts.
± 100 meter na deze bocht kunt je linksaf omhoog de 20 km weg op.
Bij de ingang van deze weg staat een grote rots met 'Juncaret' erop geschilderd.**
Vanaf hier volg je de weg naar Finca les Coves. (3 km.)
Dan zie je aan de rechterkant een bordje met een slak naar links een zandpad in. helemaal afrijden en dan zie
je Finca Les Coves liggen. Zie bijgevoegde routekaart.
Let op: er zitten enkele diepe water-afvoeren in de weg; Rijd echt 20 km!

Kom je vanuit het ZUIDEN:
Of je nu de tolweg AP-7 of een andere doorgaande route neemt, net iets voor Elx / Elche kom je op de A-7
terecht.
Blijf deze A-7 volgen richting Alicante / Valencia.
Rond Alicante wordt de benaming A-70 i.p.v. A-7. Blijf deze weg volgen richting Benidorm / Valencia.
Op een gegeven moment rijd je een grote tunnel in. Direct ná de tunnel is rechtsaf de afslag Xixona.
(Valenciaans voor Jijona)
Neem deze afslag, houd op de afslag links aan. Boven aan de afslag rechts aanhouden, volg de CV-800 (N340),
Xixona
Deze CV-800 (N340) volg je ± 18 km. Ook als je afslagen Xixona krijgt, blijf je op de CV-800. (richting Alcoy)
Je passeert Jijona, welke je prachtig links tegen de bergen op ziet liggen.
Niet lang hierna zie je de afslag La torre de les Maçanes / Torremanzanas, rechtsaf. *
De weg die je nu volgt maakt onderaan een scherpe bocht naar rechts.
± 100 meter na deze bocht kunt je linksaf omhoog de 20 km weg op.
Bij de ingang van deze weg staat een grote rots met 'Juncaret' erop geschilderd. **
Vanaf hier volg je de weg naar Finca les Coves. (3 km.)
Dan zie je aan de rechterkant een bordje met een slak naar links een zandpad in. helemaal afrijden en dan zie
je Finca Les Coves liggen. Zie bijgevoegde routekaart.
Let op: er zitten enkele diepe water-afvoeren in de weg; Rijd echt 20 km!
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