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Unes indicacions per arribar al Càmping Vall de Laguar per la ruta més fàcil (no feu cas del GPS 
quan us recomane la “ruta més curta”) 

1. L’eixida de l’autopista AP7 és na nº 62, en Ondara. Només deixem el peatge seguim recte 
direcció València - Oliva. En uns 200 metres han d’agafar un desviament cap a la dreta, 
que indica direcció "Ondara - CN332". Van per ací i continuen fins la següent bifurcació, 
on cal anar cap a l’esquerra, seguint novament direcció Oliva i València per la CN332. 
Així estan fent la circumval·lació d’Ondara, és el que toca. 

2. Passat 1,6 Km més o menys es trobaran un desviament, cap a la dreta, que indica 
"Benidoleig - Beniarbeig - Orba - CV731", cal seguir-lo i els porta a una rotonda  molt 
gran. Han d’anar pegant-li la volta fins que troben una eixida amb indicacions cap a Orba i 
Fontilles per la CV731, han d’anar per ací. 

3. Als 10 minuts, més o menys, arribaran a un poble, Benidoleig, entren i en la rotonda cal 
continuar direcció Orba i Fontilles.  

4. En uns 10 minuts més arriben a Orba, continuen recte per l’avinguda que te passos de 
vianants elevats, i arriben a un encreuament: han d’anar cap a l’esquerra, direcció Vall de 
Laguar i Fontilles per la CV718, continuen uns 500 metres i es troben una rotonda que, 
en la primera eixida cap a la dreta, indica també Vall de Laguar i Fontilles CV718. 

5. Passats uns 8 minuts arriben al primer poble de Vall de Laguar, Campell: el creuen i al final 
del poble hi ha un mur de pedra amb un cartell que indica “Càmping Vall de Laguar” cap a 
l’esquerra, per un carrer. Entren seguint el camí i ja estan al càmping. Cal fixar-se que a 
mà dreta, eixint d’un mur de cement, hi ha una senyal de STOP que els demana 
d’aparcar la caravana o autocaravana al costat del mur (el camí es fa ample i hi ha 
lloc de sobra per fer-ho) i pugen caminant a recepció. El càmping té dos portes, i és 
convenient triar parcel·la abans d’entrar amb la caravana o autocaravana. 

Si venen per la Carretera Nacional 332 (CN332) el procediment és similar: al seu pas per Ondara, 
la carretera té l’opció d’agafar desviaments en direcció Orba per la CV731. Si fan açò, ixen a la 
rotonda gran del pas nº 2 i han de seguir les instruccions des d’ací. 
 
Bàsicament, es tracta de seguir sempre les indicacions cap a Orba per la CV731 (és el poble 
d’accés al Vall de Laguar) i Vall de Laguar i Fontilles per la CV 718. 
  
Si volen més informació sobre la marxa se’ns pot localitzar al 96 558 4590 i també al 699 773 509 
 
 


