
Adres

Calle Fuente de Abajo 58

29120 Alhaurin el Grande (Malaga)

Tel.      +34 692 367 669

Mob.   +34 615 055 683

Neem contact op

Casa de Orange bevindt zich in Alhaurin el Grande, op ongeveer 25-30 minuten van de luchthaven 

van Malaga. Een routebeschrijving vanaf beide de luchthaven als Marbella vindt u hieronder. Als u 

problemen ondervindt bij het vinden van het landgoed, neem dan contact met ons op via een van 

de bovengenoemde nummers.

Vanaf de luchthaven van Malaga

Als u aankomt vanaf de luchthaven van Malaga, volg dan de afslag naar Torremolinos. Neem de 

eerste afslag en blijf op de rechterrijstrook. U bevindt zich nu op de A404. Volg dan de A404 richting 

Alhaurin de la Torre. Rij door de stad Alhaurín de la Torre en u ziet de borden naar Alhaurín el 

Grande.

Rij voorbij de Lauro golfbaan tot u Alhaurin el Grande binnenrijdt. Rij door het centrum tot aan de 

rotonde met een groot wit kruis in het midden. Ga rechtdoor tot aan een T-splitsing; sla rechtsaf en 

de weg zal naar links afbuigen waarbij u een kerk aan uw rechterkant zult zien. Sla 200 meter na de 

kerk rechtsaf naar Calle Ollerjas. Dit is een zeer smalle straat, dus kijk vooral in de spiegel op de 

hoek om te zien of er verkeer op de weg is. Volg de weg tot aan de voet van de heuvel (ongeveer 80 

meter). Onderaan ziet u een bord naar links wijzen met "Camino Huertas Bajas". Sla daar linksaf 

naar de Calle Fuente de Abajo. Casa de Orange ligt ongeveer 50 meter verder aan uw rechterkant.

Van Marbella
Vanuit Marbella of Ronda neemt u de A355 via Ojen en Monda. Na ongeveer 35 minuten bereikt u 

de stad Coin, op ongeveer 10 km van Alhaurin el Grande. Voeg in op de A404 via de oprit naar 

Alhaurin el Grande.

Wanneer u Alhaurin el Grande bereikt, gaat u rechtdoor bij de eerste rotonde. Na ongeveer 1 

kilometer ziet u aan de linkerkant u de Almacenen Las Rudas-slijterij met een groot San Miquel-

bord. Sla linksaf net voor het San Miquel-bord en volg de straat ongeveer 1 km, Casa de Orange ligt 

dan aan uw linkerhand. De naam staat op de witte muur.


