Routebeschrijving naar La Palmita – Tazacorte (45 minuten – 35 km)
Wij ontvangen je graag persoonlijk bij het appartement, maar zouden het op prijs stellen als we niet urenlang hoeven
te wachten. Neem daarom na het ophalen van de huurauto svp telefonisch contact met ons op om de aankomsttijd af
te stemmen, +34 698 912168 Marja of +34 698 940257 Karel. Heel veel dank bij voorbaat!
Overigens, in Tazacorte zijn supermarkten tot 21h30 geopend (niet op zondag). Dus je kunt na aankomst in het
appartement boodschappen doen.
Adres: Calle Primero de Mayo 16B – 3D (derecha)
38770 Tazacorte
De meeste navigatiesystemen vinden het adres probleemloos, maar voor het geval dat niet zo is, onderstaand een
routebeschrijving.
Als je de parkeergarage bij het vliegveld uitrijdt, volg dan richting Santa Cruz/Los Llanos de Aridane. Je rijdt dan min of
meer evenwijdig aan de kust richting het noorden. Je komt door een tunnel en passeert de afslag voor de badplaats Los
Cancajos.
Neem afrit 2A richting LP2 naar San Pedro/Los Llanos de Aridane (bord staat enigszins onduidelijk achter een palm, afrit
komt vrij plotseling).
Neem bij de rotonde de 1e afrit richting LP3 – Los Llanos de Aridane. De weg kronkelt omhoog en boven rijd je de tunnel
in. Als het bewolkt is aan de oostkant van het eiland, is de kans groot dat je aan de westkant uit de tunnel komend de
zon in rijdt. De tunnel wordt daarom hier ook wel de ‘tunel del tiempo’ (de tunnel van het weer) genoemd.
Volg de LP3 naar beneden door het dorp El Paso heen. Let op, bij het bezoekerscentrum van het Parque Nacional
Caldera de Taburiente, voordat je El Paso inrijdt, staat een flitskast, je mag hier maar 50 rijden.
Volg de LP3 verder naar beneden, door El Paso heen. Een stukje verder naar beneden passeer je tandartspraktijk Clinica
Dental (blauw/wit geverfd pand) aan de rechterkant. Kort daarna krijg je vol uitzicht op de nieuwe vulkaan en de
lavastroom.
Bij de rotonde de 1e afslag richting Los Llanos nemen. Steeds naar beneden rijden, je komt verderop weer op een
rotonde, hier ¾ rond en afslag richting Tazacorte nemen. Daarna komt weer een rotonde, opnieuw ¾ rond en richting
Tazacorte aanhouden. Ga bij de kruising even verderop NIET rechtsaf richting Tazacorte Puerto, maar rechtdoor naar
Tazacorte Pueblo.
Je cirkelt verder naar beneden en rijdt Tazacorte Pueblo binnen. Ga bij de rotonde bij het pleintje met de kiosko ¾ rond
en volg de weg. Je passeert makelaarskantoor Katha aan je rechterhand en iets verderop ligt eveneens rechts een
okergeel gekleurd appartementengebouw, genaamd La Palmita. Ons atico bereik je via de middelste ingang. Er zijn
parkeerplaatsen voor het gebouw.

