Informatie bestemming Hapimag La Madrague
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf de autosnelweg Lyon:
Na Lyon volgt u de A7 verder tot knooppunt 'Aix-En-Provence/Marseille' (ca. 275 km). Daar neemt u de A8
richting 'Aix en Provence/Toulon' (ca. 30 km) en vervolgens de A52 richting Toulon en kort daarna (ca. 25 km)
de A50 weer in de richting van Toulon – na ca. 18 km neemt u de snelwegafrit 10 'Saint Cyr sur Mer/Les
Leques'. Bij de eerste rotonde neemt u de richting Saint Cyr sur Mer en bij de volgende twee rotondes
richting La Madrague. Na camping 'Les Baumelles' komt nog een rotonde, volg ook hier weer de richting La
Madrague/ Le Port. Na de haven van La Madrague rijdt u ca. 100 m bergopwaarts en slaat u vervolgens
rechtsaf in de 'Boulevard Anatole Ducros'. Hier zult u het verkeersbord 'Verboden in te rijden, met
uitzondering van de bewoners (in het Frans: sauf riverains)' aantreffen. Rijd de straat in, de straat stopt na
een bocht voor de Hapimag poort.
Vanaf de luchthaven van Nice:
Neem de snelweg richting Marseille-Aix en Provence. Let op: na ca. 65 km, in Le Cannet des Maures, de A57
in de richting van Toulon nemen. Rijd door Toulon en neem ca. 30 km na Toulon de afrit Saint Cyr sur Mer/Les
Lecques. Volg vanaf hier de beschrijving die u vindt onder "Vanaf de autosnelweg Lyon".
Vanaf de luchthaven van Marseille:
Neem de D20D in de richting van Aix-en-Provence/A7. Kies dan de D20. Na ca. 18 km neemt u de D9 en vanaf
daar de A51 in de richting van Aix-en-Provence. Neem dan de A8/E80 in de richting van
Toulon/Nice/Aix-Fenouillères. Volg de A52 in de richting van Aubagne en kies na ca. 5 km de A50 richting
Toulon. Neem de afrit 10 "Saint Cyr sur Mer/Les Lecques". Volg vanaf hier de beschrijving die u vindt onder
"Vanaf de autosnelweg Lyon".
Openbaar vervoer
Neem de trein naar station St. Cyr-Les Lecques-La Cadière. Op het station St. Cyr-Les Lecques-La Cadière
moet u verder met de taxi. Het is aan te raden om de taxi van te voren te reserveren, omdat er niet altijd een
taxi beschikbaar is op het station.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Indien u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, hebben wij de sleutelkaart tot uw
vakantiewoning voor u klaargelegd.
1. Bij aankomst: voer op het toetsenbord links bij de bovenste of onderste poort de code in en rijd door tot
aan de receptie. Vraag vóór uw vertrek rechtstreeks bij het resort naar de actuele code.
2. De digibox vindt u rechts naast de ingang naar de receptie.
3. Geef uw lidnummer in en druk op de #-toets. Uw lidnummer vindt u op uw reserveringsbevestiging.
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4. Neem de sleutelkaart en open de deur naar de receptie (tevens ook uw sleutelkaart van uw
vakantiewoning).
5. Een envelop met verdere informatie ligt voor u klaar op de balie van de receptie.
6. De sleutelkaart is tot de volgende dag 11.00 uur geldig. Zo gauw u zich bij de receptie heeft ingecheckt,
ontvangt u een nieuwe sleutelkaart en uw toegangscode voor het internet.

Bijzondere opmerkingen
−

Het resort is via twee beveiligde ingangen bereikbaar: de hoofdpoort bevindt zich aan de onderkant van
het resort en een tweede poort bevindt zich aan de bovenkant. De onderste hoofdpoort bereikt u het
best als u in het navigatiesysteem als adres “Avenue Anatole Ducros” of als coördinaten “5° 41‘ 31,3‘‘ E
43° 9‘ 45,7”‘ N“ invoert.
a) Bij aankomst: voer op het toetsenbord links bij de bovenste of onderste poort de code in en rijd door
tot aan de receptie. Vraag vóór uw vertrek rechtstreeks bij het resort naar de actuele code.
b) Bij aankomst buiten de openingstijden van de receptie: Haal de sleutelkaart uit de Digibox, die u
naast de voordeur van de receptie vindt. Tik uw lidnummer in (indien van toepassing zonder de
eerste "0"). Een envelop met uw naam en alle benodigde informatie staat voor u klaar.

− In elk seizoen (met name voorjaar en herfst ) kan de mistral (koude, harde wind) opkomen.
− Buiten het seizoen is het aanbod in de omgeving beperkt (musea en voor een deel ook winkels zijn
gesloten). Beperkt animatie-aanbod.
− In het laagseizoen is een auto zeer aan te bevelen.
− Voor huisdieren (minimaal drie maanden oud) is inenting tegen hondsdolheid vereist, die minimaal vier
weken en maximaal 1 jaar oud is.
− Honden mogen niet naar het strand worden meegenomen. Honden/huisdieren worden in Frankrijk in
bussen (ook bij Hapimag excursies) en openbaar vervoer niet geaccepteerd.
− Wij attenderen u op een verhoogd diefstalgevaar in de vakantiestreken, met name op diefstal van auto's,
bagage, voorwerpen van waarde en contant geld, en op de zogenaamde "truc-diefstallen". Wij adviseren
u, uw reisverzekering vóór aanvang van de reis te controleren.
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