Informatie bestemming Hapimag Pentolina
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit de richting Bologna/Florence:
Autostrada del Sole (A1) tot afslag Firenze-Impruneta, vervolgens over de Superstrada Firenze-Siena tot
afslag Colle Val d’Elsa Zuid. Na ca. 200 meter komt u bij een rotonde. Volg het bord Grosseto totdat u bij de
weg SP541 (traversa Maremma) komt. Hierover verder rijden, na in totaal ca. 25 km komt u bij een kruising
met de SP73. Sla rechtsaf en rijd in de richting van Massa Marittima/Follonica. Na ca. 1,3 km slaat u linksaf
naar Pentolina. Na ca. 4,5 km op de panoramaweg ziet u het resort Pentolina al.
Belangrijk:
Parkeer bij aankomst uw uto a.u.b. op het parkeerplaats 1 en neem alle identiteitsbewijzen/paspoorten van
het reisgezelschap mee voor het inchecken bij de receptie (bagage in de auto laten). Na de aanmelding krijgt
u de parkeerplaats toegewezen die bij uw appartement hoort.
Vanaf de luchthaven van Pisa:
Vanaf de luchthaven direct de Superstrada FI-LI-PI oprijden, blauw bord richting Firenze. Aansluitend de
borden richting Firenze volgen en deze Superstrada ca. 80 km volgen tot de oprit naar de Autostrada del Sole
(A1) en daar in de richting van Firenze-Impruneta rijden. Verder op de snelweg richting Rome, ca. 7 km tot
aan de afslag Firenze Impruneta en verder zoals beschreven onder aankomst vanuit de richting
Bologna/Florence.
Vanuit de richting Rome:
Op de Autostrada del Sole (A1) richting Firenze-Siena rijden tot de afslag Valdichiana-Sinalunga. Verder in de
richting Siena op de E326. Vóór Siena volgt u de borden Grosseto-Roma, na ca. 10 km op de S223 neemt u de
afslag Rosia-Orgia. Na ca. 6 km komt u bij de kruising in Rosia. Hier slaat u linksaf de SP73 op in de richting
Massa Marittima-Roccastrada. Na ca. 6 km over een bochtige weg ziet u het bord Pentolina/Hapimag. Hier
slaat u linksaf en na nog eens ca. 4,5 km op de panoramaweg ziet u het resort Pentolina al liggen.
Openbaar vervoer
Houd er rekening mee dat het resort Pentolina niet bereikbaar is met het openbaar vervoer.
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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. De Digibox bevindt zich links naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer de eerste 6 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart uit de Digibox om de deur van het vakantiewoning te openen.
4. Onder de Digibox vindt u een alfabetisch gesorteerde postbus, neem de envelop met uw naam uit deze
postbus. Hierin vindt u meer informatie over uw vakantiewoning.
5. De sleutelkaart is geldig tot 12.00 uur de volgende dag, 12.00 uur. Zodra u zich bij de receptie incheckt, U
ontvangt u een nieuwe sleutelkaart, deze is ook geldig voor uw interne aankopen.
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