
Routebeschrijving naar Finca Llíber 
 
 
Het adres is: Camino Depósito 10 in Llíber.  
Ons telefoonnummer is +34 685 053 444 of +31 654 287 415 
 
 
Vanuit Valencia 
Vanaf het vliegveld volg de richting Valencia (Madrid) (V-11 en A-3) en vervolgens Alicante. Je rijdt 
over AP-7 tot afslag Benissa/Calp en rijdt dan het dorp Benissa in en helemaal door. 
Zodra je de gemeente uitrijdt is er een afslag naar de CV -750, richting Xaló (Jalón).  
Onze straat is een zijstraat van deze weg, aan de linkerhand, tussen km-paal 7 en 8. Aan de 
rechterkant zie je een groter huis (Restaurant Aromas) en de Camino Déposito is dan ná 80 meter 
links, de berg op, naast de vuilnisbakken.   
Rijdt deze straat in en let dan niet te veel op de huisnummers want de telling loopt op naar 12 en via 
8 weer naar 10. Onze Finca is laatste huis aan de rechterkant, nr. 10 dus. 
 
Vanuit Alicante 
Vanaf het vliegveld volg je eerst de richting Valencia en Murcia (via de N-338, de A-70 en AP-7) en 
blijf Valencia volgen. Je rijdt over AP-7 tot afslag Benissa/Calp en rijdt dan het dorp Benissa helemaal 
door. 
Zodra je de gemeente uitrijdt is er een afslag naar de CV -750, richting Xaló (Jalón).  
Onze straat is een zijstraat van deze weg, aan de linkerhand, tussen km-paal 7 en 8. Aan de 
rechterkant zie je een groter huis (Restaurant Aromas) en de Camino Déposito is dan ná 80 meter 
links, de berg op, langs een groene verzamel brievenbus.  
Rijdt deze straat in en let dan niet te veel op de huisnummers want de telling loopt op naar 12 en via 
8 weer naar 10. Onze Finca is laatste huis aan de rechterkant, nr. 10 dus. 
 
 
 
 
 
Voor de volledigheid stuur ik je hierbij nog een locatie op Google maps van ons huis, 
https://g.page/Finca_Lliber.  
 
  

https://g.page/Finca_Lliber


Verlaat de AP-7 bij afslag 63, richting Teulada / Benissa / Calpe / Gata de Gorgos 
 

       
 
Rijdt het dorp Benissa helemaal door en bij het verlaten van het dorp ga je rechts.  
 

 
 
Aan de rechterhand Restaurant Aromas en daarna de eerste straat links, naast de vuilnisbakken.  
 

 
 
Bij nr. 10 kan je de oprit oprijden en aanbellen als het hek niet open staat. 
 

 


