
Routebeschrijving hotel Ibizazen

Ons adres is:
Crta. Cala Llonga km 12 Pol. 17 nr. 20 07840 Santa Eulalia
Schakel uw GPS of Google Maps uit bij het zoeken naar ons hotel, deze sturen 
u via een omweg of wel fout. U zult sneller bij ons arriveren als u ons 
document gebruikt.

Hoe bereikt u ons?
Per taxi
Indien uw taxichauffeur hotel Ibizazen niet kent, zeg dan dat u naar het 
voormalige 'Hostal Can Bufi in Santa Eulalia', wilt. Ons hotel is nieuw en niet 
alle taxichauffeur kennen ons al, maar kennen wel het voormalige hotel. Indien 
ze het vervolgens nog steeds niet kennen laat ze dan de volgende Spaanse 
route beschrijving lezen;

Desde el aeropuerto conduce hacia Santa Eulalia. En la rotonda de Santa 
Eulalia sigue la carretera a Cala Llonga / Siesta. Después de 50 metros (en la 
primera curva) se encuentra un pequeño camino a la izquierda, gire a la 
izquierda. Más abajo el camino arenoso, encontrará la entrada principal. Si 
viene más tarde que las 8 de la tarde, tiene que seguir 100m por abajo hasta 
la segunda entrada y dejar los clients alla.

Per auto
Vanaf de luchthaven volgt op de eerste rotonde de richting naar Ibiza (Eivissa). 
Vervolgens volgt u de borden naar Santa Eulalia (Santa Eularia des Riu). Nadat 
u Ibiza-stad (rechterhand) passeert gaat de weg omhoog, sla hier niet rechts 
af richting Jesus. Aan het einde van de lange weg naar Santa Eulalia komt u op 
een rotonde, hier volgt u de weg naar rechts richting Cala Llonga / Siesta. Na 
ca. 50 meter in de eerste bocht vindt u een kleine weg naar links, sla hier 
linksaf op het zandpad. Vervolg het zandpad, waar u na 50 meter onze 
hoofdingang zult vinden.

Aankomst na 20.00
Na 20.00 zijn onze hoofdingang en receptie gesloten. Als u voor onze 
hoofdingang staat, volgt u de weg links naar beneden (bamboe haag aan uw 
rechterhand). Na ongeveer 100 meter vindt u onze tweede ingang aan de 
rechterkant. Ongeveer 25 meter verder naar beneden, vindt u de 
parkeerplaats aan de rechterkant om uw auto te parkeren. In onze 'late 
aankomst procedure' die u enige dagen eerder ontvangen heeft, kunt u lezen 
hoe u de tweede ingang kunt openen en hoe u uw kamer kunt bereiken.


