
KØRSELS -OG PARKERINGSVEJLEDNING 
FRA MALAGA LUFTHAVN TIL CASA DONA ANGELA 
 
Lasse mobil: +34 687 375 208  
Lasse fastnet: +34 952 534 297 

- Brug ikke min rigtige adresse som mål, men brug i stedet:  
Calle Rosarico La Joaquin, Frigiliana, som er den gade, hvor I kan parkere. 

- Hav en opdateret GPS eller Google Maps klar, når I kører fra lufthavnen. 
- Send meget gerne en sms, når I kører fra lufthavnen. 
- Der er ca. 65 km til Frigiliana, og det tager ca. 45-55 minutter. 

KØRSELSVEJLEDNING 
Når I kører ud af lufthavnen, så kør først mod Malaga.  
Efter Malaga mod Motril/Almería, der begge ligger længere øst for Nerja/Frigiliana.  Når 
I kører af mod Nerja, er der skilte til Frigiliana. 
Når Frigiliana starter, kører I ind i en rundkørsel, hvor I tager den 3. afkørsel og kører 
nedenom byen med dalen på venstre hånd. 
I næste rundkørsel tager I 2. afkørsel og fortsætter med byen på højre hånd. 
I den 3. rundkørsel tager I 1. afkørsel op ad en stikvej, der ender blindt (Calle Rosarico 
“La Joaquin”). 
Hvis I kan finde parkering på denne vej er det optimalt, ellers må I vende om og finde 
den første parkering på den samme vej tilbage. Der er forskellige trapper op til 
hovedgaden i byen. Ring til mig for videre vejledning.  
Alternativt kan I køre gennem den gamle bydel for afsætning af passagerer og bagage. I 
kommer tættere på huset, men hovedgaden Calle Real, som I kører igennem, er meget 
smal. 
Callejon de las Animas er en lille passage på højre hånd, som kommer ca 50 meter efter 
Plaza Iglesia (Kirkepladsen). I kan parkere, hvis der er ledigt, i 30 minutter lige efter I har 
passeret Callejon de las Animas. Ellers hold på bakken og læs af. Husk at sætte bilen i 
gear og trække håndbremsen. 
 
Jeg glæder mig til at tage imod jer! 
Casa Doña Angela, Callejon de las Animas 10, 29788 Frigiliana


