Informatie bestemming Hapimag Lissabon
Reis naar de bestemming
Vliegtuig
De luchthaven van Lissabon Portela ligt op ca. 8,5 km afstand van het Hapimag Resort en is met diverse
verkeersmiddelen goed bereikbaar.
Verlaat de luchthaven en sla rechtsaf naar de “Alameda das Comunidades Portuguesas”. Rijd rechtdoor en
neem op de rotonde met het polshorloge de eerste afslag naar de 2a Circular/E1. Blijf ca. 3,5 km in de
middelste rijstrook rijden en neem dan de afslag Entrecampos/Cp. Pequeno /Cp. Grande/C. Universitaria.
Volg de rechter rijstrook en sla dan bij de eerste afslag rechtsaf. Rijd rechtdoor in de richting “Centro/M.
Pombal”. Volg dan de Av. da República en Av. Fontes Pereira de Melo (ca. 4 km). Op de rotonde (beeld van
man met leeuw), neemt u de twee afslag (Av. da Liberdade). Na 1 km verandert deze in de “Praça dos
Restauradores”, waar u omheen rijdt (linker rijstrook) om weer terug op de Avenida te komen. Sla op het
tweede kruispunt rechtsaf naar de “Rua das Pretas”. Daarna de eerste afslag rechts (“Rua de Sao José”). Het
Hapimag Resort vindt u aan de rechterkant.
Metro:
Volg vanaf de luchthaven de rode lijn tot aan het eindstation S. Sebastião. Stap dan over op de blauwe lijn tot
aan het station Avenida (3 haltes). Routebeschrijving naar het resort zie hieronder.
Shuttlebus:
Er rijdt een shuttlebus (Aerobus) van de luchthaven naar het Hapimag Resort. Neem lijn 1 van de Aerobus tot
aan de halte Avenida da Liberdade. Routebeschrijving naar het resort zie hieronder.
Reistijd ca. 30 minuten
Taxi:
Reistijd ca. 30 minuten.
Meer informatie over de transportmogelijkheden vindt u op: http://www.transporteslisboa.pt/
Trein
Ga tot het treinstation Entrecampos. Neem van hieruit een taxi of stap in het souterrain van het treinstation
over op de metro. Neem de gele lijn in de richting “Rato” tot aan de halte “Marquês de Pombal”. Hier stapt u
over op de blauwe lijn in de richting “Santa Apolónia”. Stap uit bij de halte “Avenida” en ga dan naar de
uitgang “Rua São José”..
Routebeschrijving voor aankomst met de metro, shuttlebus, trein:
Loop naar beneden, in de richting van de stad. Aan de linkerkant bevindt zich de winkel “Michael Kors”, hier
slaat u rechtsaf naar de straat “Rua das Pretas”, daarna de eerste straat rechts, de “Rua de São José”. U vindt
ons aan de rechterkant, huisnummer 41.
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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. Onze bewaker begroet u bij de receptie en overhandigt u uw sleutelkaart nadat hij uw persoonlijke
gegevens heeft ontvangen.
2. Wij verwelkomen u bij de receptie de volgende dag voor check-in en wij geven u graag persoonlijke tips
voor uw verblijf in Lissabon.
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