
 

 

 
Routebeschrijving vliegveld Barcelona – Torre Nova 
Vanaf Terminal 1 (KLM, Vueling, Iberia) 
 
• U verlaat het vliegveld, volg de borden C-31 Barcelona, u komt op de 

autoweg C31 richting Barcelona 
• Als u ergens anders uw huurauto ophaalt (via shuttle busje), vraag dan 

de weg naar de C31 richting Barcelona.  
• Volg de C31 en de B22 richting Lleida 
• Na ca. 2 km rechtsaf afslag nemen richting Lleida A2 
• Volg A2 richting Lleida, afslag 16A (scherpe bocht naar rechts) 
• Volg de A2 richting Lleida 
• Na ongeveer 5 minuten splitst de weg zich, houdt hier rechts aan: 

A2 richting Lleida (niet AP2, dit is de tolweg) 
• Volg de A2 en na circa een half uur passeert u de tunnel van Bruc 
• Neem na de tunnel de afslag 559, Igualada Est, Vilafranca del 

Penedés   
• Houdt op de afslag links aan en volg de bocht naar links onder het 

viaduct en de snelweg door 
• Neem bij de eerste rotonde (na ca 500 m) de derde afslag, C15 

richting Capellades, Vilafranca del Penedés (parallel aan het 
viaduct) 

• Volg de C15 richting Vilafranca del Penedès 
• Neem niet de afslag La Torre de Claramunt, maar volg de C15 en 

neem de volgende afslag: Capellades, Martorell, Vallbona 
• Volg B224  richting Capellades 
• Volg bij de rotonde B224 richting Capellades (bochtige weg naar 

boven) 
• Volg de doorgaande weg door Capellades, bij de stoplichten (2x) 

rechtdoor 
• 400 meter na het 2e stoplicht bij de T-splitsing scherp linksaf richting 

Vilafranca del Penedés, Sitges 
• Na 100 m neem de afslag scherp naar rechts, richting La Torre de 

Claramunt 
• Volg de weg richting La Torre de Claramunt (ca 1,5 km). Bij 

binnenkomst van het dorp rijdt u recht op Torre Nova af. Het ligt aan 
het eind van de weg, u ziet de grote toegangspoort tegenover 
restaurant La Sonia.  

• Bel ons op +34 674422179 (of +34 650904654) en wij doen voor u 
open. 

 
Afstand vliegveld – Torre Nova: 65 km 
Tijd: 50 min 
Handig om te weten: boven de elektronische verkeersmeldingsborden langs 
de A2 hangen snelheidscamera's.  



 

 

Routebeschrijving vliegveld Barcelona – Torre Nova 
Vanaf Terminal 2 (Transavia, Ryanair) 
 
• Om het vliegveld te verlaten volg Barcelona, Totes Direccions, 

Todas Direcciones  
• Volg B22 richting Lleida 
• Na 500 m rechtsaf richting Lleida 
• Volg A2 richting Lleida, afslag 16A (scherpe bocht naar rechts) 
• Na ongeveer 5 minuten splitst de weg zich, houdt hier rechts aan: 

A2 richting Lleida (niet AP2, dit is de tolweg) 
• Volg de A2 en na circa een half uur passeert u de tunnel van Bruc 
• Neem na de tunnel de afslag 559, Igualada Est, Vilafranca del 

Penedés   
• Houdt op de afslag links aan en volg de bocht naar links onder het 

viaduct en de snelweg door 
• Neem bij de eerste rotonde (na ca 500 m) de derde afslag, C15 

richting Capellades, Vilafranca del Penedés (parallel aan het 
viaduct) 

• Volg de C15 richting Vilafranca del Penedès 
• Neem niet de afslag La Torre de Claramunt, maar volg de C15 en 

neem de volgende afslag: Capellades, Martorell, Vallbona 
• Volg B224  richting Capellades 
• Volg bij de rotonde B224 richting Capellades (bochtige weg naar 

boven) 
• Volg de doorgaande weg door Capellades, bij de stoplichten (2x) 

rechtdoor 
• 400 meter na het 2e stoplicht bij de T-splitsing scherp linksaf richting 

Vilafranca del Penedés, Sitges 
• Na 100 m neem de afslag scherp naar rechts, richting La Torre de 

Claramunt 
• Volg de weg richting La Torre de Claramunt (ca 1,5 km). Bij 

binnenkomst van het dorp rijdt u recht op Torre Nova af. Het ligt aan 
het eind van de weg, u ziet de grote toegangspoort tegenover 
restaurant La Sonia.  

• Bel ons op +34 674422179 (of +34 650904654) en wij doen voor u 
open. 

 
Afstand vliegveld – Torre Nova: 60 km 
Tijd: 45 min 
Handig om te weten: boven de elektronische verkeersmeldingsborden langs 
de A2 hangen snelheidscamera's.  
 


