
Routebeschrijving Villa Vital Fuerteventura 

Adres: Casillas de Morales 50, 35638 Antigua 

 

Optie 1: Via Google Maps 

Gebruik je Google Maps, zoek dan naar ‘Villa Vital Fuerteventura’ in Casillas de Morales. Dit 

brengt je direct tot bij onze villa. 

 

Optie 2: Stap-voor-stap routebeschrijving vanaf vliegveld (ca. 25 minuten) 

1. Als je het vliegveld verlaat neem je op de eerste rotonde de richting Morro Jable (FV-

2).  

2. Volg deze weg ca. 5 km. Je komt o.a. langs IKEA (aan de linkerkant).  

3. Na IKEA neem je op de rotonde de eerste afslag (rechtsaf dus), richting de FV-413 / 

Antigua.  

4. Rijd de FV-413 helemaal uit tot in de stad Antigua. Dit is ca. 15 km. 

5. Aan het eind kom je op een T-splitsing met aan de overkant een bakker, Pulido Alonso 

(zie foto). Hier ga je linksaf richting Tuineje en Valles de Ortega (FV-20) 

 

 

6. Volg deze weg ruim 3 kilometer tot het bord met daarop Valles de Ortega en Casillas 

de Morales (zie foto). 

 

7. Na dit bord neem je NIET de eerste weg links, naar Casillas de Morales, maar neem je 

30 meter verderop de tweede weg links (zonder naamsaanduiding). 

8. Volg deze weg ca. 300 m tot een groenachtig huis (zie foto) en een T-splitsing.  

https://www.google.com/maps


 

9. Op de T-splitsing ga je rechtsaf. 

10. 30 meter daarna direct weer linksaf. Aan de linkerkant van die weg staan palmbomen 

(zie foto). 

 

11. Volg de weg een beetje slingerend. 

12. Bij het bord ‘camino de Aqua de Bueyes’ (zie foto) houd je links aan.  

 

13. 30 meter verderop ga je rechtsaf een klein weggetje in. (PAS OP: klein weggetje!) 

14. Na 15 meter direct weer linksaf. Je rijdt nu langs het natuurpark (aan de rechterkant) 

en komt over 2 kleine verkeersdrempels.  

15. Volg de weg en na ca. 500 m arriveer je bij Villa Vital. De bel vind je direct links van de 

poort. 

 

 

Problemen onderweg? Bel Pascal op 06 – 25 26 16 39. 


