Informatie bestemming Hapimag Midi Woonboten
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf de snelweg Lyon (A7):
neem op de snelweg op het knooppunt ter hoogte van Orange de richting Nîmes/Montpellier (A9). Na
Narbonne neemt u de snelweg A61 richting Carcassonne, Toulouse, Lézignan-Corbières. Verlaat de snelweg
na ca. 20 km via afrit 25. Na de tolpoort arriveert u bij een rotonde. Neem daar de eerste afslag en volg de
D611 naar Lézignan-Corbières. In Lézignan-Corbières neemt u de D611 richting Homps, Olonzac. Na ca. 4,5
km slaat u rechtsaf op de D424 naar Argens-Minervois; u rijdt op een smalle stalen brug over de rivier Aude
en arriveert dan in Argens. Rij in Argens over de kanaalbrug. U ziet de haven direct aan de andere kant.
Vanuit Spanje via Perpignan (A9):
bij Narbonne neemt u de A61 richting Carcassonne, Toulouse, Lézignan-Corbières. Na ca. 20 km verlaat u
snelweg A61 via afrit 25. Na de tolpoort arriveert u bij een rotonde. Neem daar de eerste afslag en volg de
D611 naar Lézignan-Corbières. In Lézignan-Corbières volgt u de D611 richting Homps, Olonzac. Na ca. 4,5 km
slaat u rechtsaf op de D424 naar Argens-Minervois. U rijdt op een smalle stalen brug over de rivier Aude en
arriveert dan in Argens. Rij in Argens over de kanaalbrug. U ziet de haven direct aan de andere kant.
Trein
Op station Narbonne (ca. 24 km van de vertrekhaven van Argens-Minervois) stoppen alle regionale, intercity-,
en TGV-treinen. Vanuit Narbonne kunt u een auto huren of met de taxi verder reizen. Wij bestellen de taxi
graag voor u. Stuur 7 dagen voor aankomst een e-mail met vermelding van het tijdstip van aankomst en het
aantal personen naar midi@hapimag.com. Prijs. ca. EUR 45,- voor 2 personen per traject.
Vertegenwoordiging
LOCABOAT HOLIDAYS
Port Occitanie
11200 Argens-Minervois
Frankrijk
Tel: +33 (4) 68 27 03 33
Fax: +33 (4) 68 27 71 96
Op vrijdag en zaterdag kunt u ons direct bereiken onder het nummer +33 (4) 68 48 50 54.
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Routevoorstel voor uw tocht met de woonboot (heen- en terugreis) met tijdinschatting
van
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois
Argens-Minervois

naar
Castelnaudary
Carcassonne
Narbonne
Béziers
Sète

km
172
90
55
114
216

Sluizen
68
34
24
18
32

Uren
38.5
20
13
20
34

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem dan contact op met de woonboot basis. Onze
medewerker deelt u mee, waar u de sleutel kunt vinden. Houd er rekening mee dat er op zondag geen
briefings worden gegeven.

Bijzondere opmerkingen
− Neem a.u.b. de reisvoorwaarden en opmerkingen in de actuele Hapimag Boekingsinformatie in acht.
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