Informatie bestemming Hapimag Mas Nou
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf de Frans/Spaanse grens La Jonquera:
Volg snelweg A7 in de richting van Girona/Barcelona. Circa 65 km na de grens (afrit 7) Girona Sud de snelweg
verlaten. Na het betalen van de tol rijdt u alsmaar rechtdoor in de richting van San Feliu-Platja d'Aro (Playa de
Aro)-Palamos. Belangrijk: steeds richting Platja d'Aro/San Feliu aanhouden tot aan de tweede afrit Platja
d’Aro, die Platja d’Aro Nord (nr. 316) heet. Neem de afrit Platja d’Aro Nord tot aan de rotonde (ca. 50 m) en
neem de derde afrit (richting St. Feliu de Guixols). Rijd gelijk rechts richting Fenals d’Aro /El Mas Nou
omhoog, en volg rechts de borden Hapimag/ Golf d‘Aro. Na ca. 6 kilometer bereikt u het Hapimag resort.
Vanaf luchthaven Barcelona:
Belangrijk: u rijdt naar Mas Nou (Platja d'Aro), niet te verwarren met El Mas Nou, een voorstad van Barcelona
of Mas Nou bij Manresa. Vanaf de luchthavenparkeerplaats de borden richting Barcelona volgen. Na ca. 1 km
ziet u de eerste blauwe borden, richting Girona AP7. Volg steeds deze richting. Let gedurende de eerste 30
km goed op de borden, u zult meerdere malen afslaan om de snelweg AP7 te bereiken. Volg steeds de
richting Girona AP7. Steeds richting Girona/Francia aanhouden tot afrit nr. 9a richting Sant Feliu/Palamós.
Steeds rechtdoor rijden op de C-31. Belangrijk: steeds richting Platja d'Aro/San Feliu aanhouden tot aan de
tweede afrit Platja d’Aro, die Platja d’Aro Nord (nr. 316) heet. Neem de afrit Platja d’Aro Nord tot aan de
rotonde (ca. 50 m) en neem de derde afrit (richting St. Feliu de Guixols). Rijd gelijk rechts richting Fenals
d’Aro /El Mas Nou omhoog, en volg rechts de borden Hapimag/ Golf d‘Aro. Na ca. 6 kilometer bereikt u het
Hapimag resort.
Vanaf luchthaven Girona:
Sla bij het verlaten van de luchthaven rechtsaf, in de richting van Barcelona, Girona, Francia. Bij de volgende
rotonde verder in de richting van Barcelona, Girona en Platja d’Aro (Playa de Aro). U passeert zeven kleine
rotondes, waar u steeds
de richting St. Feliu de Guixols en Platja d’Aro aanhoudt. Belangrijk: steeds richting Platja d'Aro/San Feliu
aanhouden tot aan de tweede afrit Platja d’Aro, die Platja d’Aro Nord (nr. 316) heet. Neem de afrit Platja
d’Aro Nord tot aan de rotonde (ca. 50 m) en neem de derde afrit (richting St. Feliu de Guixols). Rijd gelijk
rechts richting Fenals d’Aro /El Mas Nou omhoog, en volg rechts de borden Hapimag/ Golf d‘Aro. Na ca. 6
kilometer bereikt u het Hapimag resort.
Comfortabele reis naar Mas Nou:
Maak gebruik van de mogelijkheid om met de autotrein naar Narbonne (FR) te reizen of neem de veerboot
van Genua (IT) naar Barcelona. Geen zorgen over files, brandstofkosten of hoge tolheffingen.
Openbaar vervoer
Aankomst met het openbaar vervoer is een beetje moeilijk. Het kan lang duren om er te komen en de
overstap van het ene vervoer naar het andere is gecompliceerd. Op verzoek zullen wij de route graag
individueel beschrijven. In plaats van met het openbaar vervoer te reizen, raden wij u echter aan om een
transfer aan te vragen via onze website. Zo kunt u gemakkelijk, snel en comfortabel reizen.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem dan voor aankomst contact op met het resort.
Wij informeren u dan over de toegang en de ontvangst van uw sleutelkaarten.
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