Routebeschrijving Luchthaven – Puro Atlantico (60 minuten)
Hartelijk welkom op La Palma, onderstaand vindt u een routebeschrijving.
Wilt u direct na het ophalen van de huurauto contact met ons opnemen op een van de
volgende nummers: +34 698 91 21 68 (Marja) of +34 698 940257 (Karel), zodat wij ons
organiseren kunnen om u te ontvangen.
Door de vulkaanuitbarsting in september 2021 zijn veel wegen op La Palma geblokkeerd
of geheel verdwenen. Rijd daarom NIET met de GPS!
U rijdt vanaf het vliegveld eerst over de LP 5 richting Santa Cruz. Na ongeveer 2 km slaat u
af richting Los Llanos (LP 3), die u bergop volgt. De weg slingert omhoog en bovenaan ga je
de tunnel in.
Volg de LP3 door het dorp El Paso. Let op: voordat u El Paso bereikt staat er bij het
bezoekerscentrum Parque Nacional Caldera de Taburiente een snelheidscamera. U mag
hier niet harder dan 50 km/u rijden.
Volg LP3 verder naar beneden door El Paso. Iets verder naar beneden passeert u aan de
rechterkant een tandartspraktijk, Clinica Dental (blauw/wit geschilderd gebouw). Op de
rotonde net voorbij de Clinica Dental neemt u de eerste afslag richting Los Llanos. Ga
verder bergafwaarts, dan komt u opnieuw bij een rotonde, hier neemt u de 3e afslag
richting Tazacorte. Neem op de derde rotonde de laatste afslag richting La Laguna/Puerto
Naos, LP 213.
Volg de LP213 naar La Laguna tot aan de kerk. Hier begint de nieuwe weg over de
lavastroom. Eenmaal over de lava slaat u direct linksaf de Camino La Majada in (tegenover
het voormalige restaurant La Mariposa). Rijd de Camino La Majada door tot het einde. Sla
op de t-splitsing bovenaan rechtsaf de grindweg op. Na ongeveer 250 mtr ziet u aan de
linkerkant rood/witte plastic linten. Sla hier rechtsaf, ongeveer 200 meter naar beneden
naar Puro Atlantico.
Als u een probleem heeft of als u vertraagd bent, bel ons dan! We stellen het op prijs als we
niet urenlang hoeven te wachten.
Wij wensen u een prettig verblijf op het eiland La Palma.
Marja Vermeulen & Karel Brummer

