
 

Jak do nas trafić:  
 Poniżej przedstawiamy Wam zdjęciowo opisowy plan dojazdu do nas.  

Niestety większość obecnych nawigacji na rynku (w tym google) stara się 

przeprowadzić Was drogą na skróty gdzie można ją pokonać jedynie 

samochodem terenowym). Dlatego zalecamy w nawigacji wpisać cel : Velez – 

Rubio. Jak będziecie się zbliżać do celu przejdźcie na nasz analogowy plan 

dojazdu. Tak będzie łatwiej dla Was i dla samochodu. 

A to mapka dojazdu z portu lotniczego Alicante.  

 

 

Droga dojazdowa z prowadzi prawie w 

całości drogami ekspresowymi 

bezpłatnymi. Można śmiało przyjąć, że 

jeśli będziecie jechali zgodnie z 

przepisami (zalecane – wszyscy tak 

jeżdżą a dodatkowo po drodze są 

fotoradary oraz odcinkowe pomiary 

prędkości). Ograniczenie prędkości na 

drogach ekspresowych w Hiszpanii to 120 

km/h. 

Droga A 7 z lotniska aż do Puerto 

Lumbreras. Tam po raz pierwszy pojawi 

się na zjeździe kierunek Granada i Velez 

Rubio (droga nr A-91). I tu zostało Wam 

ok 20 min do celu. 



 

Poniżej znajduje się mapa prowadząca do nas od zjazdu z autostrady do Velez Rubio: 

 



 

 

Jadąc z lotniska w 

Alicante (kierunek z 

Murcia, Lorca, 

Puerto Lumbreras) 

Zjedźcie z 

autostrady 

pierwszym zjazdem 

na Velez Rubio). Po 

ok 2 km zobaczycie 

wjazd do miasta 

wraz z bramą 

Puerta de Lorca. 

Nie dojeżdżając do 

ronda (ok 40 m 

przed rondem) 

skręćcie w lewo w 

maleńką uliczkę 

koło kapliczki. 

 

Zostało Wam do 

nas ok 2,5 km. Tu 

możecie już 

otwierać 

szampany 



 

 

Jedynym miejscem 

gdzie możecie 

pomylić drogi to 

skrzyżowanko ok 

300 m od zjazdu w 

drogę prowadzącą 

do nas. Tu skręćcie 

w lewo (wygląda na 

drogę główną więc 

nie powinno być 

problemu) 

 

Podczas całej drogi 

występują liczne 

nierówności drogi 

więc miejcie oczy 

szeroko otwarte 



 

 

Kolejnym 

charakterystycznym 

elementem który 

powinniście 

zauważyć jest 

mostek nad 

autostradą. Jedźcie 

dalej. Następnie 

droga będzie 

prowadzić w dół i 

zakręcać w prawo a 

później w lewo. 

 

Jeśli zauważyliście, 

że skończył się 

asfalt to znaczy że 

jedziecie w dobrym 

kierunku. Teraz 

droga prowadzi 

wyschniętym 

korytem okresowej 

rzeki. Jeśli ramblą 

płynie woda nie jedź 

dalej – zadzwońcie 

do nas.  

Rambla występuje 

średnio raz na kilka 

lat – jeśli będzie 

macie szczęście! 

Podziwiajcie bo to 

zjawisko jedyne w 

swoim rodzaju. 



 

 

Jesteś na miejscu! 

Skręć tylko w prawo 

przy tablicy „Quatro 

Chimeneas, 

Rec.On” wjedź 

kawałek na górę i 

zaparkuj 

samochód.  

Wakacje START 

Jeżeli plan Wam nie pomógł i gdzieś Was zagnało – dzwońcie – wyjedziemy po 

Was!!! 
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