Informatie bestemming Scerne di Pineto
Reis naar de bestemming
Bus vanaf luchthaven Rome
Variant 1: bus vanaf luchthaven Rome Fiumicino tot station Giulianova. Informatie en tickets op
www.gasparionline.it. Vanaf Giulianova met de trein / bus of taxi-transfer naar Scerne di Pineto. Meer
informatie bij de receptie van het resort.
Variant 2: vanaf luchthaven Rome Fiumicino verbinding met de shuttle-trein elke 20 minuten naar station
"Stazione Tiburtina" (vertrek tegenover de uitgang van de luchthaven, reistijd ca. 40 minuten). Overstappen
in de bus van de firma DiFebo Capuani, Linee Interregionali vanaf het plein "Largo Guido Mazzoni" (tegenover
de uitgang van het station). Deze bus rijdt op werkdagen om 13.30, 18.30 en 20.00 uur en op zondagen om
19.00 uur en 19.30 uur. (Reistijd tot Scerne di Pineto ca. drie uur, halte op ca. 500 meter van Hapimag).
Schriftelijke plaatsreservering www.difebocapuani.com.
Auto
Bologna-Ancona-Pescara (A14):
Afslag Pineto - Atri, dan rechtsaf de hoofdweg naar Pineto volgen. Na ca. 1,6 km bij de verkeerslichten slaat u
linksaf (Hapimag bord) richting Ancona. Na ca. 4,5 km, in het dorp Scerne, bij het verkeerslicht, het bord "Al
Mare/camping" en het Hapimag bord, slaat u rechtsaf. Rijd onder de spoorbrug door (hoogte 2,10 meter).
Links is de inrit naar het Hapimag resort. Met voertuigen hoger dan 2,10 meter rijdt u tot aan het einde van
de bebouwde kom van Scerne di Pineto, borden Hapimag en camping Scerne, na de spoorbrug slaat u linksaf,
aan het einde van de straat direct na de kleine brug slaat u rechtsaf, links is de inrit naar het Hapimag resort.
Vanaf de luchthaven van Pescara:
Snelweg A14 richting Ancona/Bologna, afrit Pineto-Atri, verder zoals hierboven omschreven
Vanaf de luchthaven Fiumicino:
Snelweg A91/E80/A90 richting Roma EUR. Bij afrit nr. 14 afslaan op snelweg A24 richting L’Aquila/Teramo.
Kort voor Teramo de afslag "Val Vomano“ nemen. Op de SS 150 in de richting van Roseto degli Abruzzi rijden.
In Roseto op de rotonde naar rechts de SS 16 nemen (Hapimag bord). In het dorp Scerne di Pineto, bij het
verkeerslicht, bij het bord “Al Mare/Camping” en het Hapimag bord, slaat u linksaf. Onder het spoorviaduct
door rijden (hoogte 2,10 m), 2e weg linksaf de Via Volturno inslaan (Hapimag bord), na ca. 300 meter bevindt
zich rechts de inrit naar het Hapimag resort.
Openbaar vervoer
Alle Intercity en Eurocity treinen stoppen bij het station van Pescara (30 km van het resort). Neem de
regionale trein van Pescara naar Scerne di Pineto. Het treinticket moet vooraf worden gekocht en gevalideerd
voordat u aan boord gaat. Het treinstation bevindt zich in Scerne aan de hoofdweg (nationale weg SS16).
Vanaf daar is het 10 minuten lopen naar het resort.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning klaar.
1. Ga door de ingangsdeur, rechts van de schuifdeur, en betreedt de receptie die zich direct rechts van de
deur bevindt. Naast de receptie vindt u de zwarte Digibox.
2. Voer de laatste 4 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets (als het eerste cijfer van de laatste 4
cijfers een "0" is, voer dan alleen de laatste 3 cijfers in). U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. De box gaat open en u kunt de sleutel van uw vakantiewoning eruit nemen.
4. In de A-Z brievenbus links om de hoek ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. Kom alstublieft zo snel mogelijk, uiterlijk om 11.00 uur de volgende morgen naar de receptie met uw
identiteitskaart, zodat we u kunnen registreren.

Bijzondere opmerkingen
− Volgens de Italiaanse wet mogen in Italië geen contante betalingen worden gedaan met een bedrag
hoger dan EUR 3000,00. Hogere bedragen moeten absoluut met een pinpas, creditcard of cheques
worden voldaan.
− Op het openbare strand (stenen) bij ons resort, kan het zwemplezier af en toe wat worden beperkt,
omdat een dichtbijgelegen in de zee uitmondende rivier zand en stenen opwoelt. Naast onze beide
zwembaden en de unieke zwemvijver raden wij ook de fraaie zandstranden van Roseto (op ca. 4 km
afstand) of Pineto (op ca. 5 km afstand) aan.
− In Italië moeten honden in principe aan de lijn worden gehouden of een muilkorf dragen. Afhankelijk van
de regio zijn in het openbaar vervoer en op boten beide voorwaarden verplicht. Honden mogen in de
maanden juni, juli en augustus niet op de stranden komen. In restaurants en levensmiddelenwinkels
mogen honden niet worden meegenomen.
− 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'. Wij raden u aan
voor aanvang van de reis uw reisverzekering te controleren.
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