Informatie bestemming Hapimag Tenerife
Reis naar uw bestemming
Auto
Vanaf luchthaven Tenerife Zuid, ca. 90 km:
Snelweg in de richting van Santa Cruz TF-1. Op ca. 55 km afstand van de luchthaven, rechts voorsorteren naar
de stad Candelaria. U kruist op de brug de TF-5 en rijdt de berg op. Na ca. 5 minuten (links Ikea en Alcampo
winkelcentrum) links voorsorteren in de richting van La Laguna/Puerto de la Cruz TF-5 (lange bocht onder de
grond naar rechts). Rijd verder in de richting van Aeropuerto Norte/Puerto de la Cruz TF-5, tot aan Puerto de
la Cruz, afrit (Salida) 32 naar Puerto de la Cruz/El Rincón/Martiánez TF-31 nemen. De weg volgen tot afslag
rechts, El Botánico/Parque Taoro/Loro Parque TF-312 (de brug oversteken). Op de hoofdweg Carretera del
Botánico ca. 1,5 km verder rijden tot links het Cepsa tankstation verschijnt. Na het tankstation (voor de
voetgangersoversteekplaats) links de steil naar boven lopende straat (Calle de Bélgica) inrijden. De Hapimag
residentie bevindt zich na ca. 300 m links..
Vanaf luchthaven Tenerife Noord, ca. 25 km:
Snelweg Norte, richting Puerto de la Cruz, afrit (Salida) 32 Puerto de la Cruz/El Rincón/Martiánez TF-31 en
verder zoals beschreven onder aankomst vanaf luchthaven Tenerife Zuid.
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.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning klaar.
1. De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de receptie.
2. Voer de laatste 5 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutel opent u ook de deur van uw
vakantiewoning.
4. In uw vakantiewoning ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
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