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Introduktion 

 
Jeg har skrevet og indsamlet denne lille beskrivelse  

for at hjælpe mine lejere med at finde vejen  
fra de forskellige lufthavne til lejligheden. 

 
Held og lykke og god kørsel 
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Der er 4 forskellige ruter  

fra Alicante lufthavn til  

Hacienda Riquelme resort. 

 

Ifølge ”google kort”: 

1. Via AP7 is: 101 km lang og tager omkring 1 time 3 minutter at køre. 

Denne rute har 2 betalingsveje ca. € 4 pr vejafgift (du kan betale med 

kreditkort). 

2. Via A7 is: 87,7 km lang og tager omkring 1 time 5 minutter at køre. 

Der er ingen betalingsveje på denne rute;  men 13 km er på lokale veje. 

3. Via A-30 is: 107 km lang og tager omkring 1 time 12 minutter at køre. 

Der er ingen betalingsveje på denne rute;  men 17 km er på lokale veje. 

4. Via N332: 86 km lang og tager 1 time 9 minutter (hvis ingen trafik) 

 hele turen er på lokale veje og er altid meget travlt. 

For at komme til parkeringshuset brug fodgængerbroen fra afgangshallen;  

det er den sikreste måde at krydse den travle tilkørselsvej 
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Fælles for rute 1-3 Alicante til Hacienda Riquielme 

 

• Nå du forlader parkeringshuset komme du til en stor rundkørsel 

 

• Tag den anden frakørsel til højre og kør ned af tilkørslen for N338 mod 

Madrid, Murcia, Orihuela og A-7 (AP-7). 

 

• Efter 4.4 km brug Frakørsel AP-7 mod Madrid, Murcia, Orihula 

• Fortsæt på AP-7 for 14,4 km indtil frakørsel #724 

#724 
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Rute 1: via AP-7, MU-301 (2 betalings-vejafgifter) & 

RM-1 

 

• Ved frakørsel #724 brug de højre 2 baner mod Torrevieja til Cartagena 

 … …  

• Bliv på AP-7 (ca.70 km) indtil frakørsel #780A 

Husk: denne rute er en betalingsveje – du skal betale 2 gange. 

• Efter frakørsel #780A og fortsæt hen af MU-301 mod Sucina 

… …  … …  

#724 
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• Tag tredje afkørsel i rundkørslen for RM-1 (mod Santomera / Murcia) 

• Bliv på RM-1 for 12,3 km (8 minutter) indtil udkørsel #13 mod: 

     “RM-301: Sucina North” og 

     “RM-F19: Gea y Truyols & Hacienda Riquelme” 

       

• Følg RM-F19 for 2.6 km;  

efter den anden rundkørsel er du ved indkørslen til Hacienda Riquelme. 

 … …  
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Rute 2: via AP-7, A-7, RM-414, N303, N301, F-16 & 

RM-1 

 

• Hold til venstre og fortsætte ligeud (forbi frakørsel #724),  

herefter bliver AP-7 til A-7. 

• Kør vider på A-7 for yderligere 27 km derefter tag frakørsel #751 til MU-

414  

mod Santomera & Abanilla. 

 

 

• Kør på RM-414 og RM-303 til RM-1 i alt 13,4 km (21 minutter)  

#724 
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• I Santomera- ved T-kryds - drej til højre ad N-340  
(imod Murcia, Monteagudo, Alquerias, RM-303, San Javier)  

derefter ved rundkørslen tag anden frakørsel for RM-303. 

 

• Fortsæt ud af RM-303 (mod San Javier) i en rundkørsel efter "Los Remos" 

tag den tredje udkørsel for RM-301 følg retningen  

mod San Javier på F-16 og derefter på RM-1. 

 

• Bliv på RM-1 for 16 km (8 minutter) indtil frakørsel #13 mod: 
 “RM-301: Sucina North” og 

 “RM-F19: Gea y Truyols & Hacienda Riquelme” 

 

• Drej til højre ind på RM-F19 og kør 2.6 km;  

efter den anden rundkørsel er du ved indkørslen til Hacienda Riquelme. 
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Rute 3: via AP-7, A-7 & A-30 & RM-F19 

 

• Hold til venstre og fortsætte ligeud (forbi frakørsel #724),  

herefter bliver AP-7 til A-7 

• Kør vider på A-7 efter 42 km bliver vejen til A-30 (mod San Javier) 

• Kør vider på A-30 for ydeliger 19.2 km indtil frakørsel #158. 

• Hold til højre og fortsæt ad Frakørsel #158 til RM-F19 mod Los Martinez, 

• Sucina, fortsæt mod Sucina for ca. 17 km 

 

• Når RM-F19 tager en skarp til højre drejning ind under en jernbanebro  

og til højre i rundkørslen er du ved indkørslen til Hacienda Riquelme. 

      

#724 
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Rute 4: via N-332, AP-7 & RM-1 

 

 

• Ved rundkørslen kør på N-338; kør mod N-332 / El Altet / Santa Pola. 

• Efter 1,3 km hold til højre ved udfletningen, og flet sammen med N-332 
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• Fortsæt ad denne gamle hovedvej i ca. 60 km gennem masser af landsbyer 

og ”urbanisations” or rundkørsler. 

 

• Fortsæt gennem La Zenia kan du enten køre ind på AP-7 (men her skal du 

betale vejafgift) eller fortsæt lige ud til den næste (gratis) indkørsel til AP-7. 

• Kør vider på AP-7 fra LA Zenia rundkørslen, tag den anden frakørsel mod 

Villamartín og AP-7 bare følg skiltene mod Catagena og AP-7. 

• Hvis du fortsatte lige ud af N-323 ved ”Pilar de la Horadadas” rundkørslen 

tag først frakørsel imod CV-941 og AP-7. 
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• Når du er på AP-7 er der ca. 13 km til frakørsel #780A 

• Efter frakørslen #780A fortsæt hen af MU-301 mod Sucina og Santomera. 

       

• I rundkørslen tag den tredje frakørsel RM-1 (mod Santomera / Murcia) 

 

      

• Bliv på RM-1 for 12,3 km (8 minutter) indtil udkørsel #13 mod: 

 “RM-301: Sucina North” og 

 “RM-F19: Gea y Truyols & Hacienda Riquelme” 
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• Følg RM-F19 for 2.6 km  

efter den anden rundkørsel er du ved indkørslen til Hacienda Riquelme. 
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Fra Murcia International Lufthavn (Corvera) 

Via RM-17 og RM-F19  

kun 34 minutter (23,7 km men på lokale veje) 

 

• Forlad lufthavnen  

• Kør til højre ad RM-E7 ca.2.8km 

• Ved næste rundkørsel tager den anden afkørsel til RM-17  

mod RM-F21 / Los Martínez del Puerto / A-30 / Cartagena 
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• • I rundkørslen tag den 3. afkørsel ind på RM-F21 

 

• Krys over RM-19 og kør ind på RM-F19 mod Los Martinez, Sucina,  

fortsæt mod Sucina for ca. 17 km 

 

• Når RM-F19 tager en skarp til højre drejning ind under en jernbanebro  

og til højre i rundkørslen er du ved indkørslen til Hacienda Riquelme. 
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Ved Hacienda Riquelme Golf Resort: 

 

Første gang gennem indkørsel sikkerhedssystemet, vil du blive bedt om  

at registrere både bilen, hvor du skal bo og når du afgår;  

så: hav adressen til min lejlighed ved hånds (se nedenfor). 

Adressen er: 

Atlántico 126 - 2A, 

Hacienda Riquelme, 

Sucina 30590, Murcia 

Telefonnummeret på lejligheden er: +34 968 03 8621 

BEMÆRK: Du kan modtage opkald, (også fra udlandet)  

  men du kan kun ringe til nødnumre og lokalnumre  

  inden for Haciendaen. Se nyttige numre. 

 

Navnet den engelsktalende visevært er: 

Diane Abbott  

mobil: +34 685 075 666. 
 

Hun kan ”Mød og Hilse” dig i/ved lejligheden og gøre dig fortrolig med låse 

og apparater - denne service vil koste en ekstra €25 som du betaler til hende. 

 

Plus, hvis du vil have en ”Velkomst Pakke” til at dække dit 

morgenmadsbehov eller aftensmad; den kunne bestå af brød, mælk, smør, 

syltetøj, æg, ost, cornflakes, havregryn, müesli … alt efter du har brug for. 

Pakken vil koste €10 extra, plus prisen af hvad du har bestilt og betalingen 

skal gives til viseværten som vil give dig en kvittering. 
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Sådan finder du lejligheden: 

 

• Efter porten  

• Drej til højre ved de første 2 rundkørsler    

PS. Det er her at restauranterne og den lille grossist er. 

• Fortsætte lige ud, indtil der er en stenmur på din højre side - på tværs af 

en "rundkørsel" (den er ikke rund men oval er masser af plantet i 

midterbanen)    

• Muren på din højre bliver lavere og højere igen; 

• Lige efter den ovale rundkørsel, kik ud for en rød brandhane på venstre 

side af vejen, og du er ankommet;  

• Drej til venstre og parkere ved nedkørslen til garagen da den elektroniske 

garage fob er i lejligheden.  

• Derefter parkere din bil i parkeringskælderen på nr. 1233. 
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Alternative kør med bus til nærheden af lejligheden 

Du kan spare nogle småpenge ved at tage bussen: 

1. fra Alicante lufthavn (2nd niveau busstoppesteder) til Torrevieja eller 

2. fra Alicante lufthavn (2nd niveau busstoppesteder) til Murcia. 

Husk at arrangere at blive hentet af viseværten eller organisere en taxi. 

Dette er endnu ikke blevet ud prøvet af nogen; men jeg fandt informationen. 

 

Punkt 1 – Torrevieja: 
 

    

• Bussen køre nonstop fra (2nd niveau busstoppesteder) – ”Torrevieja Bus” 

i lufthavnen til Torrevieja busstation. 

• Ruten køres af Costa Azul og kaldes, Quickair Torrevieja. 

• Afgang og ankomst: Torrevieja busstation ved Calle del Mar, 50 

Denne ekspresservice tager 50 minutter. Den daglige køreplan er: 

Alicante lufthavn til Torrevieja: 

 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 

Torrevieja til Alicante lufthavn: 

 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00  

Billet Pris: enken €6,79€ og retur ~€10 som betales til chaufføren. 
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Punkt 2 – Murcia:  

Bussen til Murcia forlader Alicante lufthavn fra busstoppestedet uden for 

afgang niveauet for den nye terminalbygning (ikke i charter bus lavere 

niveau "-2" af terminalbygningen !!). 

 

Alsa busselskabet kører op til 8 gange om dagen (afhængigt af ugedag). 

Turen er nonstop og tager  

 ca. 50 minutter fra Alicante lufthavnen til Murcia, Calle los Bolos 

s/n. 

Alicante lufthavn til Murcia: 

08:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 9:15 

Murcia, Calle los Bolos s / n. til lufthavnen 

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

Murcia Bussens pris er omkring 

€4,64 for en enkelt og €8,35 for en returbillet. 
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NYTTIGE NUMRE 

 
• I tilfælde af en medicinsk nødsituation, kan du, i første omgang, ringe 

HRGR (Hacienda Riquelme Golf Resort) sikkerhedspersonalet. De vil 

reagere med det samme, både kalde en ambulance for dig og 

anvendelse af en de-fibrillation om nødvendigt. Det vil spare vigtig tid, 

før ambulancen ankommer. 

 

Sikkerhedspersonalet ansatte på HRGR er uddannet og kvalificeret i at 

bruge de-fibrillation udstyr, på samme måde som en para medic 

ambulancepersonalet. Dette er en fælles behandling for livstruende 

hjertearytmier. De bærer maskinerne i deres patruljevogn. De er også 

førstehjælp kvalificeret. 

 

Security (24-7-365): (+34) 968 03 2039 

–     Fra hustelefonen i lejligheden ring: 2039. 

• Supermarkedet på stedet er åben 7 dage om ugen, og er åben man-lør. 

09:00 til 20:00, og søndag og helligdage 09:00 til 14:30. 

 

Supermarkedet lagerfører et bredt udvalg af traditionelle spanske mad, 

samt mange udenlandske mærker. Der er frisk brød hver dag og 

supermarkedet lagre også andre husholdningsprodukter fra BBQ-kul til 

toiletartikler. Du kan også købe udenlandske og spanske aviser. 

 

Supermarked (+34) 968 038 018 

–     Fra hustelefonen i lejligheden ring: 2018 

– Golf Course – Pro Shop – (+34) 968 038 051 

    Fra hustelefonen i lejligheden ring: 8051 

• Kald nøgleindehaveren, hvis du har spørgsmål og/eller problemer i 

lejligheden:  Diane Abbott – på mobil: +34 685 075 666 

 

Emergency: 

• SECURITY ON THE RESORT: 968 032 039 - Fra hustelefonen 2039 

• FIRE SERVICE, AMBULANCE SERVICE, POLICE: 112 

• AMBULANCE: 061 

• NATIONAL POLICE: 091 

• LOCAL POLICE: 092 

• CIVIL POLICE: 062 

Flere numre og nyttig information kan findes i engelsk & spansk på denne 

hjemmeside www.hrgr.es -> "Useful Information". 


