ANNEX
Informació addicional al Rutòmetre LLEIDA-LEÓN-LLEIDA, Brevet RM, dies 30 de juny, 1, 2, 3 i 4 de juliol 2018
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Monzón, Km 78,5. Sortir de la Ciutat seguint 2km la N-240, un cop travessat el riu Cinca girar a l’esquerra direcció Berbegal
per la A-130, després de tres km girar a la dreta direcció Berbegal per la A-1223.
Al passar per Venta de Vallerias, km 114, cruïlla perillosa (fals giratori, cap preferència de pas)
Tardienta, km 151. Per sortir de la població agafar la carretera A-1211 direcció Almudevar a 200 metres heu de deixar aquesta
carretera per agafar la A-1210 girant a l’esquerra. Atenció cruïlla no senyalitzada, sense senyals de direcció ni numero de
carretera. La cruïlla la reconeixereu per estar al final de la tanca blanca feta d’obra pertanyent a la Farinera que acabeu de
passar. La carretera es estreta, separada de la via del tren per una tanca de filat que segueix la via.
San Jorge, km 161. Final de carretera A-1210 girar a l’esquerra N-330 direcció Zuera.
A dos km de San Jorge, km 163 girar a la dreta direcció Gurrea de Gállego per la carretera A-1209.
Cruïlla A-124, km 178, girar a la dreta direcció Las Pedrosas i Ejea de los Caballeros
7 km passat Sierra de Luna, km 193. Giratori, a l’esquerra direcció Erla i Ejea de los Caballeros, carretera A-125.
Ejea de los Caballeros, km 212. Control a qualsevol establiment. Entrar a Ejea per “Ejea (este)”
Per sortir d’Ejea, km 214.Travessar tota la ciutat, al final agafar direcció a Tudela i Valareña per la A-125.
Giratori Tudela, km 252. Agafar direcció Arguedas i Logroño per la NA-134
Cruïlla en zig-zag NA-134 amb N-121, km 269. La carretera NA-134 comparteix 200 metres amb la N-121, cal fer un zig-zag,
primer a la dreta direcció Pamplona i tot seguit a l’esquerra direcció Cadreita i Logroño que torna a ser la NA-134.
Logroño, km 347-350. Control a qualsevol establiment. Proposem la gasolinera Avia ja molt a prop de la sortida. Per travessar i
sortir de Logroño seguir els indicadors de direcció Burgos; un cop passat l’Ebre gireu a la dreta, accediu al Carrer San Gregorio,
després passa a dir-se Carrer Norte, Marques de Murrieta i finalment avinguda de Burgos, cap al final d’aquesta avinguda a la
dreta es on hi trobareu la gasolinera indicada.
Gran giratori sortida de Logroño, km 351. Agafar l’autovia LO-20 direcció A-12 Burgos durant 5 km, fins sortida nº 17, indica
altre cop A-12 Burgos, Nájera. Agafar via de servei direcció Navarrete. A partir d’aquí l’autovia està prohibida als ciclistes.
Giratori accés autovia A-12, km 362. La N-120 per on hi hem arribat desapareix. Agafar la LR-342 direcció Sotés i Ventosa. Un
cop sigueu a Sotés gireu a la dreta direcció Ventosa i Nájera.
A l’indret de Nájera, km 374. Trobareu un giratori sense la indicació de N-120, heu d’agafar direcció LR-313 Hormilla, El
següent giratori ja torna a indicar N-120 per on heu de seguir.
Santo Domingo de la Calzada, km 393. Es passa per dins la població. Trobareu una bifurcació de la carretera on totes les
senyals van a la dreta, doncs heu d’anar a l’esquerra.
Burgos, km 461. Control a qualsevol establiment. Proposem passar el control a la gasolinera Repsol, oberta les 24 hores, que hi
ha al final de la recta d’entrada a la ciutat. Per sortir de Burgos seguir indicacions N-120 direcció León i Tardajos.
A prop de Villasandino, km 503. Gir a la dreta per agafar la BU-404 a l’esquerra direcció Villasillos i Castrogeriz.
Castrogeriz, km 513. Cruïlla amb giratori, agafar a la dreta BU-400 direcció Castrillo Mota de Judios.
Castrillo Mota de Judios, km 516. Cruïlla difícil, gir a l’esquerra, agafar la BU-403 direcció Fromista.
Cruïlla P-431, km 534. La carretera BU-403 arriba a la P-431 gir a la dreta direcció Fromista.
Fromista, km 539. Control a qualsevol establiment.
Sahagún, km 600. Control a l’hotel Puerta de Sahagún, obert 24 hores. Situat a 500 m de l’entrada “Sahagún este”.
Cruïlla P-431 amb B-403, km 666. 5 km després de Fromista, Cruïlla en recta i baixada, gireu a la dreta, no passeu de llarg.
Poc abans de Santo Domingo de la Calzada, km 803. La N-120 es converteix en A-12, hem d’entrar a la població. A la sortida
continuar per la N-120 direcció Logroño fins el giratori de Ventosa i Sotés km 833, on hem d’anar
Entrada autovia LO-20, km 844. Al sortir de Navarrete per la N-120 agafar l’autovia en direcció Logroño durant 5 km fins la
sortida nº 11 “Logroño oeste” que dona al gran giratori de l’entrada a Logroño.
Logroño, km 850. Al davant de la gasolinera que hem proposat al anar, hi ha l’altre també Avia, oberta 24 hores, pot servir de
control. Per sortir de Logroño seguir direcció Pamplona un cop passat el pont sobre l’Ebre girar a la dreta direcció Mendavia.
Cruïlla en zig-zag NA-134 amb N-121, km 931. La carretera NA-134 comparteix 200 metres amb la N-121, cal fer un zig-zag,
primer a la dreta direcció Tudela i tot seguit a l’esquerra per continuar direcció Tudela, que torna a ser la NA-134.
Idem que nota “bb”.
Ejea de los Caballeros, km 987. Control a qualsevol establiment.
Cruïlla A-124 i A-1209, km 1021. Passat Las Pedrosas cruïlla en recta i baixada, gireu a l’esquerra direcció Gurrea de Gallego
San Jorge Cruïlla N-330 amb A-1210, km 1039. La carretera A-1209 s’acaba al arribar a la N-330 girar a l’esquerra, fer 2 km en
direcció a San Jorge, fins la indicació Tardienta, on heu de girar a la dreta.
Cruïlla A-1210 amb A-1223, km 1075 . Estació de Poleñino. Cruïlla amb giratori, girar a l’esquerra direcció Monzón.
Monzón, km 1122. Control qualsevol establiment. Durant les hores de nit podeu segellar a l’Hotel Mas Monzón molt a prop de
l’entrada a Monzón.
La Fuliola, km 1200. Felicitats ho heu aconseguit.

