Informatie bestemming Hapimag Antibes
Reis naar de bestemming
Vanaf de luchthaven
Met de taxi vanaf de luchthaven naar de resort. Ritprijs vooraf vragen (ca. EUR 75,–).
Bus
Neem bus nummer 250 ‘Express Nice Airport’ in richting Vallauris vanaf terminal 1 of 2 (rijdt dagelijks elke 35
minuten van 08.10 tot 20.20 uur, www.nice.aeroport.fr. Het buskaartje is in terminal 1 bij het loket van het
busstation of in terminal 2 aan de kassa ‘Parking/Bus’ verkrijgbaar (richtprijs per persoon 11,– EUR enkele
reis, 16,50 EUR voor een retour). Rijd naar de bushalte Antibes boven het station SNCF (ritduur ca. 35
minuten). Na het uitstappen loopt u over het spoorwegviaduct en neemt u de lift naar beneden in het
stationsgebouw. Voor de ingang van het station bevindt zich de taxistandplaats (taxikosten vanaf het station
ca. 15,– EUR ). Mocht er geen taxi aanwezig zijn, dan kunt u via telefoonnummer +33 (493) 67 67 67 de
taxicentrale bellen. (Het Hapimag Resort ligt op een loopafstand van ca. 30 minuten).
Auto
Vanaf de afrit van de snelweg is het ca. 7 kilometer naar het resort.
Neem op de snelweg, afrit 44 Antibes en volg de weg in de richting van Antibes (D35). Na diverse rotondes,
bij het eerste verkeerslicht in het midden voorsorteren, dan linksaf richting Antibes en alsmaar rechtdoor
richting Antibes Centre rijden. Volg de weg in de richting Centre Ville, over de spoorbrug, rechts aanhouden.
Sla bij het verkeerslicht rechtsaf en neem de linker rijstrook. Sla linksaf en dan rechtsaf in de richting van Cap
d’Antibes tot op de Place Général de Gaulle. Rijd verder in de richting van Cap d’Antibes, Bld. Albert 1e. Langs
de zee rechts in de richting van Cap d’Antibes, Bld. Maréchal Leclerc. Rijd voorbij het tankstation en neem op
de rotonde de 1e straat rechts de Avenue des Chênes (klein Hapimag richtingbord). Het Hapimag Resort
Antibes bevindt zich na ca. 300 meter aan het einde van de weg rechts.
Let op: in Antibes en omgeving zijn er meerdere straten met de aanduiding ‘Avenue des Chênes’. In
navigatiesystemen is de 30 bis Avenue des Chênes, waaraan het Hapimag resort ligt, niet altijd
geprogrammeerd. Geef ook ‘Salis’ in (de wijk waar het Hapimag resort ligt). Of kies eerst ‘Bld. Maréchal
Leclerc’ en dan ‘30 bis Avenue des Chênes’.
Trein
Alle treinen, ook internationale, stoppen in Antibes. Het station Antibes ligt op ca. 2 km afstand van de
Hapimag resort. Bij de bushalte “Pole d’Echanges d’Antibes” neemt u lijn 2 richting Eden Roc en stapt u uit bij
de halte “Ilette”. Vanaf hier is het 500 m lopen (deels bergopwaarts) naar het resort. Of neem een taxi. De
richtprijs voor een taxirit van het station naar de resort is EUR 15,–.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1. De Digibox bevindt zich links van de garagedeur.
2. Voer uw lidnummer in. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart uit de Digibox en open er de kleine toegangspoort mee (de lezer bevindt zich links
van de poort aan de muur). Met de sleutelkaart opent u ook de deur van uw vakantiewoning.
4. In het ingangsbereik in de gele kast ligt voor u een envelop klaar met meer informatie.
5. De sleutelkaart is geldig tot 11.0.0 uur de volgende dag. Zodra u zich bij de receptie incheckt, ontvangt u
een nieuwe sleutelkaart en uw internet toegangscodes.
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