
Mas de Mingall - Locatie en route 
 
Fysiek adres 
“Mas de Mingall” 
Camí Llorell s/n KM 0,6 (wel op Google Maps te vinden, maar niet op TomTom) 
43746 Tivissa (provincie Tarragona), Spanje 
Tel. +34 697 96 1074 (mobiel, beperkte ontvangst, dus bij voorkeur WhatsApp) 
Tel. +34 977 09 2318 (huis vua satelliet, hou rekening met vertraging bij spreken en luisteren) 
 
GPS locatie (ingang van het terrein) 
Deze informatie kun je invoeren in de zoekbalk van Google Maps of in je TomTom navigatie. 

● 40.949000, 0.750500 (ofwel: 40°56'56.8"N 0°45'01.8"E) 
● Google Maps directe link: https://goo.gl/maps/37785EERsNC2 

 
Vliegvelden 
Mas de Mingall is goed bereikbaar vanaf de volgende vliegvelden: 

● Reus (REU) → 45 min. (55 km) 
● Barcelona El Prat (BCN) → 1 uur 30 min. (145 km) 
● Valencia (VLC) → 2 uur (220 km) 
● Girona/Gerona (GRO) → 2 uur 15 min. (240 km) 

 
OPENBAAR VERVOER 
 
BUS: Er zijn geen busverbinding beschikbaar. 
 
TREIN: Je kunt met de Regional of de Regional Express treinen reizen vanaf Barcelona, Tarragona of 
Valencia naar station L’Ametlla de Mar. 
De hogesnelheidstreinen (Euromed, Talgo, AVE stoppen hier NIET!). 
Plan je treinreis op www.renfe.com. Kaartjes zijn niet online te koop, maar wel bij een automaat of 
aan het loket op de stations of bij de conducteur in de trein. Zitplaatsreservering is niet mogelijk. 
 
TAXI: De volgende taxidiensten zijn beschikbaar: 

● Taxi Eva Piñol: +34 616 98 2310 / +34 977 49 3659 
● Taxi Gonzalvo: +34 670 76 9504 
● Taxi José Carbajales: +34 646 66 6022 / +34 977 45 6468 
● Taxi La Cala: +34 608 79 9708 
● Taxi Pino: +34 619 76 2458 

De taxidiensten en apps MyTaxi, Cabify, Uber etc. zijn NIET beschikbaar in onze regio. 
 
Transfer van/naar het treinstation 
Als je met de trein reist en door ons wilt worden opgehaald of weggebracht, laat dit dan op tijd weten 
zodat we dit kunnen plannen. De kosten zijn €5 per persoon enkele reis. 
 
Transfer van/naar het vliegveld 
Op verzoek kunnen we een transfer voor je regelen van of naar één van de omliggende vliegvelden. 
Kosten liggen tussen de €50 en €150 afhankelijk van de afstand en het aantal personen. 
 
  

https://goo.gl/maps/37785EERsNC2
http://www.renfe.com/


AUTO 
 
Auto huren 
Je kunt op alle genoemde vliegvelden voor zeer aantrekkelijke tarieven een auto huren 
(bijvoorbeeld bij FireFly). Erg handig ook om de omgeving te verkennen vanaf Mas de 
Mingall. Je kunt er ook voor kiezen om de auto op een andere locatie in te leveren dan waar 
je hem hebt opgehaald. 
 
ROUTEBESCHRIJVING 

● Neem vanuit het noorden (Barcelona, Tarragona (Reus)) of vanuit het zuiden 
(Alicante, Valencia) de AP7/E15 (tolweg) of de N340/A7. 

 
● Kom je vanaf de AP7 (tolweg): 

○ Neem afslag 39 “L’ Ametlla de Mar”. 
○ Direct na de tolpoortjes kom je op een rotonde met een CESPA 

benzinestation: Sla hier linksaf. 
■ Rechts passeer je een brandweerkazerne. 
■ Links passeer je een grote supermarkt Mercadona. 

○ Ga rechtdoor op de rotonde bij Mercadona. 
■ Je rijdt vervolgens via een brug over de N340 heen. 
■ Bij de volgende bocht naar links met kleine rotonde blijf je rechtdoor 

rijden. Je gaat dus niet met de bocht mee. 
● Wegnummer TV-3025, richting “Poligono Industrial”. 

 
● Kom je vanaf de N340/A7: 

○ Neem de afslag “L’Ametlla de Mar”. 
■ Vanuit het zuiden (Valencia): 

● Aan het einde en bovenaan de afrit sla je linksaf 
○ Rechts passeer je een oranje gebouw van  Habitalex 

bouwmaterialen. 
○ Je rijdt vervolgens via een brug over de N340 heen. 
○ LET OP: De weg buigt nu naar links bij een kleine 

rotonde. Blijf hier echter RECHTDOOR rijden: 
TV3025 en ga dus niet met de weg mee naar links! 

■ Vanuit het noorden (Barcelona): 
● Aan het einde en bovenaan de afrit is een kleine rotonde: sla 

hier linksaf: TV3025 richting Tivissa. 
● LET OP: ga NIET met de bocht mee naar rechts de brug 

op, maar sla bij de kleine rotonde LINKSAF! 
 

● Rijdt deze geasfalteerde weg TV3025 uit tot je aan het einde van de weg bij een 
T-splitsing komt (na zo’n 4 kilometer). 

● Sla rechtsaf: N340a. 
● Sla na zo’n 500 meter, vóór een ruïne, linksaf de heuvel op: Camí de Gavadà. 
● Deze geasfalteerde weg blijf je zo’n 3,5 kilometer volgen. Negeer alle zandwegen 

links en rechts. 



○ Je gaat eerst omhoog. 
○ Je neemt een aantal bochten. 
○ Er volgt een vrij steile afdaling (12%) 
○ Deze afdaling wordt gevolgd door een scherpe bocht naar links in het bos. 
○ Vervolgens stijgt de weg weer. 
○ Bovenaan de heuvel zie je rechts een afslag naar “Mas Fabian”: blijf hier 

rechtdoor rijden. 
● TIP: Je navigatiesysteem kan vanaf dit punt onduidelijke instructies gaan geven 

omdat niet alle wegen goed vastgelegd zijn: negeer deze… 
● Er volgt een bocht naar rechts en een bocht naar links. 
● TIP: Verminder vanaf dit punt snelheid, anders mis je de moeilijk zichtbare afslag aan 

de linkerkant tussen de struiken/bomen, zeker als het donker is. 
● Rechts langs de weg staat een klein betonnen muurtje. 
● Na 500 meter vanaf de afslag “Mas Fabian”, sla linksaf bij de afslag “Mas Rabasó”: 

Camí Llorell. 
● Ga de heuvel op en volg deze geasfalteerde weg met de bocht mee naar rechts. 
● Na zo’n 300 meter zie je aan de linkerkant van de weg een Amsterdammertje 

staan (dit is een ijzeren paaltje met drie witte kruisjes erop). Dit is de ingang van Mas 
de Mingall. 

● Welkom! 


