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Calle Maestro Chueca, 03015 Alacant, Spanien

08.29 Casa Drejer

Gå
Ca. 1 min , 61 m

Vær forsigtig! Fejl eller områder, der er
uegnede til fodgængere, kan forekomme

Gå mod sydøst på Calle Maestro Chueca mod
Av. Ronda de Melilla

Drej til venstre, og følg Av. Ronda de Melilla

Drej til højre, og følg Calle Cronista Vicente
Martínez Morellá

08.29

06 Autobuses
27 min (17 stop) · Stop-id: 4425
Driften varetages af Subus - Vectalia (Alicante) -
Ruteoplysninger

08.56

25 m

4 m

32 m

Cronista Vicente Martínez Morella III

Plaza de Los Luceros 17

08.29 - 09.24 (55 min)Casa Drejer til Costa Blanca

Den nemmeste måde at komme til den meget �otte strand, Playa de San Juan er at 
tage bus 6, som holder lige ved lejligheden. Man kører med bus 6 indtil Plaza de Los 
Luceros (hvor der i øvrigt er et bemandet billetkontor, hvor man nemt kan få fyldt 
buskortet op), hvor man kan gå ned til sporvogn L3 og med den køre til stranden. 
Stoppestedet Costa Blanca er det første stoppested ved stranden, men der ligger �ere 
stoppesteder langs den ca. fem kilometer lange strand. Turen tager lille times tid 
afhængig af ventetiden, men hvad betyder det, hvis man har en hel dag til rådighed på 
stranden?

http://www.alicante.subus.es/
http://www.alicante.vectalia.es/linea/linea-06-estacion-de-autobuses-juan-xxiii-2o-sector/#linea=06
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Disse anvisninger er kun til planlægning. Du kan
opleve, at anlægsarbejde, tra�k, vejr eller andre
forhold kan føre til, at forholdene er anderledes end
på kortet, og du kan være nødt til at ændre din rute.
Du skal følge alle skilte vedrørende din rute.

03540 Alicante (Alacant), Alicante, Spanien

Billetter og information
Subus - Vectalia (Alicante) - 00 34 902 10 69 92
Tram Alicante - 00 34 900 720 472

Gå
Ca. 1 min

Vær forsigtig! Fejl eller områder, der er
uegnede til fodgængere, kan forekomme

Gå mod vest mod Av. General Marva

Kør ud af rundkørslen

Drej til højre
 Destinationen ligger til højre

09.06

3 El Campello
18 min (9 stop)
Driften varetages af Tram Alicante

09.24
09.24 Costa Blanca

25 m

20 m

24 m

Alicante-Luceros

Costa Blanca

http://www.alicante.subus.es/
http://www.tramalicante.es/
http://www.tramalicante.es/

