Informatie bestemming Hapimag Cefalù
Reis naar de bestemming
Auto
GPS coördinaten
N 38° 01' 35"
E 013° 58' 40"
Vanaf luchthaven Palermo-Punta Raisi (Falcone E. Borsellino), ca. 95 km
Neem op de rotonde de 3e afslag richting Aeoroporto Punta Raisi. Bij de volgende rotonde neemt u de 2e
afrit en neemt de snelweg A29 (groen-witte borden) richting Palermo. U doorkruist Palermo via de
doorgaande weg Viale Regione Siciliana en rijdt verder rechtdoor over de snelweg A19/E90, steeds in de
richting van Messina. Na ca. 94 km neemt u de snelwegafslag richting Cefalù. Sla na de snelwegtol rechtsaf
richting Messina/Cefalù. Ga op de hoofdweg direct naar de linker voorsorteerstrook naar Mazzaforno en sla
na 50 meter linksaf. Steek de spoorbrug over; aan het einde van de brug draait u 180 graden naar links
(Hapimag borden). Na 120 meter staat u voor de inrit van het Hapimag resort.
Vanaf luchthaven Catania-Fontarossa, ca. 173 km
Volg na de afrit steeds de borden Palermo (wegwijzer Tangenziale Aeroporto di Catania). Sla op de Stradale
Primosole, na ca. 1,2 km, rechtsaf op de Tredicesima Strada Zona Industriale. Volg verder de SP6 en neem op
de rotonde de 1e afslag. Rij verder op de Asse di Spina Est-Ovest. Rij verder op de E45/Tangenziale di Catania.
In de buurt van Catania (na in totaal ca. 6 km) volgt u op de snelweg A19 steeds de richting Palermo/Messina.
Na ca. 140 km bij de afslag Scillato wordt u gedurende 2 km omgeleid over een bypass die u automatisch
weer naar de snelweg brengt. 18 km verder op de A19, bij het knooppunt Buonfornello, houdt u rechts aan
richting A20/E90 naar Cefalù/Messina. Na ca. 10 km voorbij het tolstation neemt u de afslag Cefalù. Rij na het
tolstation rechts richting Messina/Cefalù. Op de hoofdweg meteen links voorsorteren (richting Mazzaforno)
en na 50 meter links afslaan. Steek de spoorwegbrug over en maak aan het einde van de brugbalustrade een
U-bocht van 180 graden naar links (Hapimag bord). Na 120 m bereikt u de inrit van het Hapimag esort.
Vanaf veerboot Messina, ca. 164 km
Rijd over de A20/E90 in de richting van Palermo tot aan de afslag Cefalù. Sla na de snelwegtol rechtsaf
richting Messina/Cefalù. Ga op de hoofdweg direct naar de linker voorsorteerstrook naar Mazzaforno en sla
na 50 meter linksaf. Steek de spoorbrug over; aan het einde van de brug draait u 180 graden naar links
(Hapimag borden). Na 120 meter staat u voor de inrit van het Hapimag resort.
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Bus en trein
Vanaf de luchthaven Palermo-Punta Raisi (Falcone E. Borsellino)
Vanaf de luchthaven van Palermo-Punta Raisi elke 30 minuten is een bus van het bedrijf "Prestia e Comande"
(tickets verkrijgbaar in het luchthavengebouw of online) naar het station "Palermo Centrale", waar u de trein
neemt richting Messina en uitstapt in Cefalù.
Of neem de trein van de luchthaven Palermo-Punta Raisi naar het station "Palermo Centrale", waar u
mogelijk overstapt.
Vanaf het station Cefalù neemt u een taxi naar het resort of de openbare bus (de dienstregeling verandert
voortdurend).
Vanaf de luchthaven Catania-Fontarossa
De luchthaven Catania-Fontarossa ligt op grote afstand van het resort Cefalù en wij raden u aan om met een
huurauto te komen. Neem contact op met het resort voor meer informatie over de aankomst met het
openbaar vervoer vanaf Catania-Fontarossa.
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