Informatie bestemming Hapimag Bodrum
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf luchthaven Milas-Bodrum (ca. 45 km):
Volg bij de afrit van het vliegveld het bord naar rechts op de D330 in de richting van Bodrum. Rijd na ca. 30
km verder op de weg 'Milas Bodrum Yolu'. Nadat u door het dorp 'Güvercinlik' bent gereden, volgt u de weg
verder langs de kust. (*) Al snel ziet u aan de rechterkant de eerste hotelcomplexen. Na ca. 3 km komt u bij
een controlepost van de 'jandarma'. Daarna gaat het enigszins bergafwaarts en volgt er een uitrit (nog vóór
de plaats Bodrum) richting Yali (Yalıçiftlik), rijd links onder het viaduct door. Sla aan het einde van de straat
linksaf en volg de weg in de richting van Kizilagaç / Çiftlik / Yali (Yaliçiftlik). Volg de provinciale weg net zolang
(ca. 10 km) totdat u het plaatsje Yali (Yaliçiftlik) heeft bereikt. Hier zit u links meerdere kleine winkels en
rechts eerst het Latanya hotel en vervolgens de inrit rechts naar het Hasan motel. Sla bij de eerste splitsing na
het Hasan motel rechtsaf. Kort na deze splitsing zijn het Sea Garden hotel en Club Med met borden
aangegeven. Rijd verder totdat u Club Med ziet, aansluitend komt een scherpe bocht naar links en na ca. 1
km ziet u de toegang van het Hapimag Sea Garden Resort.
Vanaf luchthaven Izmir (ca. 245 km):
Vanaf het vliegveld rijdt u op de weg 'Menderes-Izmir-Aydin-Otoyolu' in de richting O-31/E87. Rijd op de
O-31/E87 Izmir-Aydin-Otoyolu en volg de weg ca. 56 km tot de afrit 'Germencik Çikisi-K4'. Vervolgens rijdt u
op de weg 'Germencik-Ortaklar Baglanti Yolu', die na ca. 7 km overgaat in de D525. Volg de D525 ca. 100 km
voorbij het dorp Söke en het Bafa meer tot aan het einde van de weg. Bij de T-kruising slaat u rechtsaf de
D330 Mugla Bodrum Yolu op in de richting van Bodrum. Ca. 45 km doorrijden op de weg 'Milas Bodrum Yolu'.
Nadat u door het dorp 'Güvercinlik' bent gereden, volgt u de weg verder langs de kust. Vanaf dit punt verder
zoals hierboven (*) beschreven.
Vanaf luchthaven Dalaman (ca. 225 km):
Rijd vanaf het vliegveld in noordelijke richting over de D555. Volg de weg tot aan de rotonde. Neem de derde
afrit, de D400 richting Köycegiz. Volg de weg ca. 41 km en sla dan rechtsaf in de richting 'Aydin Mugla Yolu /
D550'. Na 24 km komt er een rotonde, neem de eerste afslag (Aydin Mugla Yolu / D550) en rijd verder over
de D550. Na ca. 36 km in het dorp Yatagan slaat u linksaf en neemt u de D330 / Milas Bodrum Yolu. Volg de
weg ca. 64 km tot het dorp 'Güvercinlik'. Nadat u door het dorp Güvercinlik bent gereden, volgt u de weg
verder langs de kust. Vanaf dit punt verder zoals hierboven (*) beschreven.
Bus en taxi
Hapimag Bodrum is zowel per taxi als per luchthavenbus (MUTAŞ of HAVAŞ) bereikbaar. De
luchthavenbussen brengen u naar het busstation in Bodrum. Van daaruit neemt u de openbare bus (Dolmuş staat aangegeven met Sea Garden) en rijdt u verder naar het resort (duur 30 min.). Als u vragen heeft over de
vertrektijden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
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