Informatie bestemming Hapimag San Agustín
Reis naar de bestemming
Vluchten/huurauto's/transfers
De transfer vanaf de luchthaven kan door de receptie van de resort worden geregeld. Tijdig bestellen
(schriftelijk of telefonisch) in de resort is noodzakelijk. De richtprijs van EUR 40.00 geldt voor een enkele reis
voor één t/m vier personen. Reservering en betaling direct in de resort.
Auto
Vanaf de luchthaven: neem snelweg GC-1 ca. 21 km in de richting van Maspalomas (SUR). De snelweg via afrit
37 Bahía Feliz/San Agustin verlaten, volgende afrit naar rechts richting Bahía Feliz/San Agustin de
GC-500 nemen. De weg volgen en na ca. 4 km op de rotonde de linker rijstrook volgen. Deze bij de 3e afslag
(rechts) verlaten. Verder tot een stoplicht. Linksaf slaan in de Calle los Jazmines. Direct daarna, aan de
rechterkant van de straat (na de supermarkt), bereikt u de Hapimag Residenz.
Openbaar vervoer
Vanaf het luchthaven zijn er de buslijnen 66 (express) en 90 naar San Agustín (richting zuid / Sur). Neem deze
bus naar de bushalte "Clinica Roca", die ongeveer 200 m van het resort verwijderd is. Mocht u laat in de
avond aankomen, dan brengen de buslijnen 1 en 5 u naar dezelfde halte. Van daaruit steekt u de weg over
naar de tegenoverliggende bushalte, loopt u een paar meter rechtdoor en slaat u linksaf bij het Corallium
Beach Hotel. Het resort ligt naast de deur.

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 laatste 5 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutelkaart opent u ook de deur
van uw vakantiewoning.
4. In de sleutelkaart houder ligt er een brief voor u klaar met meer informatie.
5. De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.
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Bijzondere informatie
− Bij aankomst buiten de openingstijden van de receptie is uw ontvangst gewaarborgd door een digibox.
Om deze te openen voert u de laatste 5 cijfers in van uw lidnummer gevolgd door hekje (#). Neem uw
sleutelbos uit de digibox. Verdere informatie kunt u vinden in uw appartement.
− Extra bedden (extra personen) in de appartementen zijn niet toegestaan
− Huisdieren. Hapimag is verplicht de volgende strenge wettelijke voorschriften aan te houden: huisdieren
in zwembaden en openbaar toegankelijke ruimtes (bijv. winkels, restaurants) zijn niet toegestaan. Het
vervoer van dieren in het openbaar vervoer en transferbussen is niet toegestaan (huurauto aanbevolen).
− Wij maken u attent op een verhoogd diefstalgevaar in de vakantiestreken, met name diefstal van auto's,
bagage, voorwerpen van waarde en contant geld en op de zogenaamde 'truc-diefstallen'. Laat geen
handtassen of waardevolle voorwerpen zichtbaar in het voertuig liggen. Wij adviseren u, uw
reisverzekering vóór aanvang van de reis te controleren.
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