Information Resa till Nerja

Flygplats
Malaga Airport (AGP)

Vår bil
Om ni valt att låna vår bil så kontaktar ni ScandParks representant Tobias när ni hämtat ut era väskor. Han nås
på Tel: 0034693751684. Därefter beger ni er till Express Parkeringen som ligger på övre plan i parkeringshusets
vänstra del. Här möter ScandParks representant upp och överlämnar nycklarna till bilen.
Vid hemresa så kontaktar ni även då Tobias när ni är på väg från Nerja. Avlämningen av bilen sker återigen på
Express parkeringen. Kör till portarna och ta en parkeringsbiljett och fortsätt in på Expressparkeringen där ni
parkerar på ledig ruta. ScandPark möter upp och tar hand om nycklar och p-biljetten. Ni får då ett
inlämningskvitto som jag vill att ni tar en bild på och skickar i ett sms till 0046707548040

Hyrbil
Utlämning för de flesta bolagen sker i bottenplan på flygplatsen. Efter att ni passerat
bagagebanden och går mot utgång så finns gröna skyltar motsvarande denna.
Om inte, så kan det vara så att bolaget ni valt har en shuttle bus till sin utlämning och då går den utanför
terminalen, se separata skyltar.
För återlämning av hyrbilarna följ den information ni fått av hyrbilsfirman.

Taxi
Bästa alternativet vid val av Taxi är att man förbokat Taxi transfer och ett bolag som rekommenderas är Nerja
Taxis. Nerja Taxis når du på följande sätt www.nerjataxis.net eller på telefon +34 951 254 208 eller epost:
bookings@nerjataxis.net. Priset ligger på cirka 65 Euro för en taxi med upp till 4 passagerare. Dom har även
minibuss alternativ för flera passagerare om man frågar efter det.

Buss
Ta buss A Express utanför terminal T3 till Malaga Buss Station
Malaga-Airport: Paseo del Parque (Plaza del General Torrijos)-Alameda Principal-Avenida Andalucía-Héroe de
Sostoa –Héroe de Sostoa (María Zambrano railway station)-, Avenida de Velázquez (level with Puerta Blanca).
Bussen avgår varje 20 till 30 minuter från 06:25 till 23:30 (till flygplatsen) eller 07:00 until 24:00 (från
flygplatsen). Restiden är cirka 20 till 30 minuter.
Alternativ är att ta tåget från Malaga Flygplats till Malaga Centrum vilket sker från T3 terminalen.
Från Malaga busstation går bussen oftast från perrong 38 men innan dess så köper du biljett i Alsa Buss
biljettlucka.
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MÁLAGA – NERJA avgångstider.
07:00 08:15* 09:15 10:30 11:00*** 11:45 12:30*** 13:00 14:15 15:15
0*** 20:15 20:45*** 21:30 23:00

16:30*** 17:30*** 18:45 19:3

Resan tar ca 1 tim och 25 minuter på normalbussarna och ca 1 timme på direktbussarna. Priset är ca: 4.50 Euro
en väg.
* Ej på Söndagar och röda dagar
** Ej Lördag, Söndag och röda dagar
*** Direkt.Stannar endast i Torrox, Torre del Mar and Muelle de Heredia

Vägbeskrivning till Nerja
Efter att ha lämnat garaget där ni hämtat hyrbilen åker ni ut från flygplatsen och möts av vägskyltar i olika
riktningar. Observera hastighetsskyltarna och håll hastigheten då det finns ett antal radarkameror på vägen
som inte är utmärkta på samma sätt som vi är vana vid. Fortkörningsböter hittar fram till er och extra
kostnader för administration av hyrbilsföretaget gör att det kostar på ännu mer.
Om du använder Kartor i mobilen så slår du bara in adressen: Calle los Robles 2, Nerja
Om du använder GPS så är koordinaterna för huset : 36.764040, -3.867126

I annat fall
Välj väg Ma20 och motorväg A7/E15 i riktning mot Almeria/Motril. Avståndet till Nerja är ca 56 km och tar ca
50 minuter. På vägen dit kommer ni att passera orter som Velez Malaga , Torre Del Mar, Torrox innan ni
kommer till första avfarten (nr 292) som är skyltad Nerja alternativt tar ni nästa avfart (nr 293).
Om väljer avfart 292 så har ni bensinstationen på höger sida som har öppet dygnet runt så skulle ni komma
sent eller på en röd dag kan detta vara ett ställe att stanna till för att handla det nödvändigaste. Sent på kvällen
handlar man via restaurangen/baren.)Efter avfarten tar ni ner till höger. Följ denna väg och åk rakt igenom
nästa rondell tills ni kommer till ytterligare en rondell. I den nedre av rondellerna tar ni vänster över en stor
bro. Ni passerar busstationen precis innan ny rondell, kör rakt igenom denna rondell och även rakt igenom
nästa rondell. I rondellen som kommer därefter tar ni vänster och passerar då ett högt bostadshus som det står
”Morasol” på följ vägen (Av. la Constitucion)snett upp åt höger och fortsätt denna väg rakt upp i ca 500 meter.
När ni passerat hyreshusen på höger sida så tar ni första vägen upp till höger (Calle Maria Josef Oliver). I änden
av vägen kommer ni till en liten rondell, håll höger och 30-40 meter senare svänger ni vänster upp för en kort
brant backe (Calle los Ciruelos). Nu har ni villor på höger sida och den tredje vägen till höger är ”Calle los
Robles” och huset ligger ca 70 meter längre fram på gatan och har nummer 2. Precis utanför finns
parkeringsplatser.
Om ni väljer avfart nr 293 så följer ni skyltarna mot Nerja och passerar då 2 rondeller innan vägen svänger
höger tillbaka mot Nerja. Ni kommer då till ytterligare två rondeller, den första kör ni rakt igenom och i den
andra tar ni höger upp i området som heter El Capistrano. Kör rakt upp igenom området, när ni kommer upp så
väljer ni att ta till vänster och kör därefter ca 150 meter där ni svänger höger upp för en kort brant backe (Calle
los Ciruelos). Nu har ni villor på höger sida och den tredje vägen till höger är ”Calle los Robles” och huset ligger
ca 70 meter längre fram på gatan och har nummer 2. Precis utanför finns parkeringsplatser längs gatan eller i
parkeringsfickor längre fram om inte gatan är ledig..
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