Informatie bestemming Hapimag Marbella
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf luchthaven Malaga:
Zet de dagteller op 0. Rijd de parkeergarage uit naar de rotonde, neem daar de tweede afrit naar rechts in de
richting van Cádiz/Algeciras en neem de tweebaansautoweg. Rijd over de rechter rijstrook, na ca. 4,5 km
(kilometerstand dagteller) neemt u afrit nr. 1 richting E15 / A 7 Benalmádena / Algeciras. Nu rijdt u op de
driebaanssnelweg. Na ca. 20 km (kilometerstand dagteller) splitst deze snelweg. Rijd weer over de rechter
rijstrook en neem de afrit nr. 214 richting A 7 Fuengirola/Marbella/Algeciras. Na 50 km (kilometerstand
dagteller) neemt u afrit nr. 184 richting Marbella/Centro Urbano/Polígono Industrial. Bij de verkeerslichten
rechtdoor rijden onder de marmerenpoort 'Marbella' door. Rijd over de linker rijstrook rechtdoor door het
centrum totdat u na 54 km (kilometerstand dagteller) links het GALP tankstation ziet. Daar slaat u linksaf en
rijdt u rechtdoor tot de derde dwarsstraat, sla daar rechts af. Hapimag bevindt zich aan uw linkerkant.
Variant nieuwe tolsnelweg (ca. EUR 4.50.‒ EUR 8.--):
Zet de dagteller op 0. Rijd de parkeergarage uit naar de rotonde, neem daar de tweede afrit naar rechts in de
richting van Cádiz/Algeciras en neem de tweebaansautoweg. Rijd over de rechter rijstrook, na ca. 4,5 km
(kilometerstand dagteller) neemt u afrit nr. 1 richting E15 / A 7 Benalmádena / Algeciras. Nu rijdt u op
driebaanssnelweg. Na ca. 20 km (kilometerstand dagteller) splitst deze snelweg, houd links aan en volg de E
15/ AP 7 richting Marbella/Algeciras. Bij afrit nr. 186 Ojén/Marbella este/Parque Comercial verlaat u de
snelweg, rijdt links over het snelwegviaduct en rechtdoor over de weg naar beneden, richting zee. Sla na 1,5
kilometer bij het verkeerslicht rechtsaf richting San Pedro/Algeciras. Rijd over de linker rijstrook rechtdoor
door het centrum, totdat u links het GALP tankstation ziet. Daar slaat u linksaf en rijdt u rechtdoor tot de
derde dwarsstraat, sla daar rechts af. Hapimag bevindt zich aan uw linkerkant.
Vanaf Cádiz/Gibraltar:
Neem de A 7 richting Malaga. Bij Estepona splitst de snelweg, blijf op de A 7, voor de AP-7 moet tol worden
betaald. Rijd door San Pedro en neem na de afrit Puerto Banús de rechter rijstrook. Neem de afrit 'Km 175
Marbella – Centro Urbano'. Rijd rechtdoor totdat u na ca. 400 meter na de koperen toren het GALP
tankstation ziet. Daar slaat u rechtsaf en rijdt u rechtdoor tot de derde dwarsstraat, sla daar rechts af.
Hapimag bevindt zich aan uw linkerkant.
Openbaar vervoer
Vanaf de luchthaven neemt u bus L-601 of L-603 rechtstreeks naar het busstation van Marbella. Vanaf het
busstation Marbella neemt u de M-220 richting Fuengirola en stapt u uit bij Porcelanosa (2 haltes).
Vanaf daar is het ca. 600 m (ca. 10 minuten te voet over een niet helemaal vlak pad) naar het resort. Of neem
een taxi vanaf het busstation van Marbella naar het resort, ongeveer 15 minuten. Houd er rekening mee dat
u aanzienlijk meer tijd moet plannen voor de reis met het openbaar vervoer.
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Bijzondere informatie
− Extra bedden (extra personen) zijn niet toegestaan in de appartementen
− Marbella is een stad met een bruisend leven, zodat ook in de omgeving van onze residentie rekening
gehouden moet worden met enige geluidsoverlast.
− De voor excursies naar Gibraltar noodzakelijke documenten (moeten tijdens het verblijf geldig zijn):
Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse staatsburgers: paspoort
Zwitserse staatsburgers: identiteitskaart.
− Hapimag is verplicht de volgende strenge wettelijke voorschriften na te leven: het verblijf van huisdieren
in zwembadvoorzieningen en openbaar toegankelijke ruimtes (bijv. winkels, restaurants) is niet
toegestaan. Het vervoeren van dieren met het openbaar vervoer en transferbussen is niet toegestaan
(huurauto aanbevolen).
− Wij attenderen u op een verhoogd diefstalgevaar in de vakantiestreken, met name diefstal van auto's,
bagage, waardevolle zaken en contant geld en de zogenaamde "truc-diefstallen". Wij raden u aan, voor
aanvang van de reis uw reisverzekering te controleren.
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