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ROUTEBESCHRIJVING
Adres: Xaró Baix, nummer 6, eerste verdieping, 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Wij wonen zelf op de verdieping boven het appartement dat wij verhuren.
Telf. (0034) 93 794 3009; mobiel (0034) 647 74 87 33. Telf Amsterdam: (0031) 020 622 7551 en 06 5176 2840.
Wij zorgen voor doornemen van de inventaris aan begin en eind van de huurperiode, beantwoorden van vragen,
hand- en spandiensten bij onverhoopte problemen en de eindschoonmaak.
Houd u met aankomst tijden van trein en vliegtuig altijd rekening met de tijden van het Spaanse openbaar
vervoer, let u vooral op bij heel laat aankomen of heel vroeg vertrekken. De treindienstregeling stopt ’s avonds
wat vroeger dan in Nederland.
Auto
De meest gebruikelijke route via de autosnelwegen in Frankrijk is die langs Clermond Ferrand, of die via DijonLyon-Orange. Beide routes komen uiteindelijk op de autoweg naar Perpignan-Barcerlona (La Catalane). Vanaf
Amsterdam is dat ongeveer 16 uur rijden. Zie verder onder: Autoroute naar Canet.
Internationale trein
Via Parijs, met de Talgo naar Perpignan, Barcelona (deze reis is mooi, overstappen en wachten in Parijs; in
totaal ongeveer 24 uur onderweg). De Talgo komt uiteindelijk op het station van Sants. Vanaf Sants neemt u de
trein die van l’Hospitalet de Llobregat naar eindstation Calella of Blanes of Maçanet gaat.
Zie hieronder: Trein en nachtbus naar Canet.
Vliegen
Vliegen naar Barcelona of Girona. Het vliegveld van Barcelona (El Prat de Llobregat) is iets dichterbij Canet. De
treinverbinding tussen Barcelona en Canet is beter. NB! Het vliegveld van Barcelona heeft twee terminals: T1 en
T2. De vliegmaatschappij hoort aan te geven op welke terminal u aankomt. (Transavia vliegt op T2). T2 is de
oude terminal waar ook het treinstation is.
Autohuur is mogelijk op Barcelona en Girona. Voor de route: zie onder Autoroute.
Vanaf vliegveld Barcelona: Er zijn twee mogelijkheden:
(1) De blauwe bus (Aerobus) nemen van het vliegveld tot aan Plaça Catalunya (er rijden bussen van en naar
beide terminals).
Daar overstappen op het treinstation. Dat ligt ondergronds, met drie ingangen op de hoeken van het plein, met
resp. de straten Ronda S. Pere, Passeig de Gràcia en Ronda Universitat. Beneden in het station van RENFE de
trein R1 nemen naar Calella, Blanes of Maçanet. Let goed op dat u ondergronds niet een metroingang (M)
binnenloopt!
(2) De trein vanaf het vliegveld, tot Barcelona-El Clot Aragó, daar overstappen op de R1 (zie verder onder (1).
De totale reistijd vanaf het vliegveld tot Canet is ongeveer anderhalf uur.
Meer over de treinverbinding, zie onder:Trein en nachtbus naar Canet.
Vanaf vliegveld Girona is er geen handige treinverbinding. Van vliegveld naar Girona, daar overstappen op een
trein naar Maçanet-Massanes, daar overstappen op een trein naar Blanes-Barcelona (via de kust). Sommige
maatschappijen zorgen voor een toeristenbus naar Pineda de Mar (check de websites; zelf te reserveren). In
Pineda stapt u op een trein naar Barcelona; Pineda ligt niet ver van Canet (drie treinstations).
Taxi De kosten van een taxi vanaf de vliegvelden per taxi zijn ongeveer 80 (Girona) tot 95 euro. Wij kunnen
eventueel een taxi voor u proberen te regelen; afrekenen rechtstreeks met de taxi chauffeur.
Trein en nachtbus naar Canet:
Treinverbinding Barcelona/Pl. Catalunya - Canet: drie kwartier. Het eindstation van de trein is Calella of Blanes
of Maçanet. Dat staat voor op de trein en wordt omgeroepen (in Spanje wordt ook omgeroepen waar de trein
vandaan komt; dat is hier altijd l’Hospitalet de Llobregat).
De trein die u moet hebben is de Rodalíes 1 (R1). De trein is een half uurdienst (in de spits drie keer per uur). De
laatste trein vertrekt om plm 22.30 uur vanaf Pl.Catalunya.
Route vanaf Pl Catalunya in Barcelona: Arc de Triomf en El Clot-Aragó; St Adriá Besós-Badalona- (enkele
andere stations) – Mataró- Sant Andreu de Llavaneres-Caldes d’Estrac-Arenys de Mar en Canet de Mar.
Let er op dat u de goede trein neemt. Er is ook een R2 die naar Maçanet gaat via een route door het binnenland.
Nachtbus. Vanaf ongeveer 00.15 uur is er elk uur een nachtbus vanaf Plaça Catalunya (halte ligt op Passeig de
Gràcia t/o nummer 6, hoek Carrer Casp, het busnummer is N82 (voor nachtbussen: http://www.sagales.com ).
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Ook de bus rijdt in ongeveer drie kwartier naar Canet. De nachtbus stopt voor het treinstation van Canet. De
laatste nachtbus vertrekt om 4.05 uur; de treinen rijden weer vanaf plm 05.00 uur.
Autoroute:
Vanaf de Franse grens:
Ervan uitgaande dat u bij La Jonquera Spanje binnenkomt: U volgt de AP 7 tot aan afslag 9: Lloret de Mar of
afslag 10: Hostalric. Vanaf deze afslagen volgt u de richtingborden naar de N II, richting Barcelona. U kunt op
deze N II blijven tot aan Canet de Mar (steeds Barcelona blijven volgen), of u kunt bij Blanes de nieuwe
autosnelweg (tolweg) C32 nemen. Canet heeft aan deze autoweg een eigen afslag: 113.
Vanuit Barcelona of het vliegveld:
Vanaf het vliegveld neemt u de Ronda de Dalt, wegnummer C32/B20, dat is een onderdeel van de ring van
Rondas rond Barcelona. Deze ringweg erg druk; blijf op de middenstrook rijden. U volgt deze weg tot aan de Nus
(of Nuda) de la Trinitat. Dat is meteen na afslagnummer 1. U volgt op dit verkeersknooppunt de borden Mataró,
B20/C32. Het is een druk en ingewikkeld verkeersplein; rijdt u niet te snel, zodat u goed de afslagen (links en
rechts) kan overzien; de richtingborden en afslagen komen steeds vlak na elkaar.
Eenmaal op de C32 blijft u Mataró volgen. Het is na Badalona een schitterende autoweg (tolweg) met prachtig
uitzicht op de zee. U blijft op de C32, rijdt via deze weg om Mataró heen. Afslag 113 is Canet de Mar.
In Canet
Hieronder, op het kaartje rechts, ligt ons huis ligt schuin tegenover (rechtsboven) Carrer de Girona.
Met de auto:
Vanaf de C32 uit Barcelona of Girona: rijdt u na afslag 113 via de Riera Gavarra naar “beneden”, richting zee,
Canet binnen. Helemaal aan het einde van deze Riera, tegenover een parkeergarage, een plein met medisch
centrum en het museum van Domènech i Montaner is een piepklein straatje naar rechts. Het verbodsbord geeft
aan dat alleen personenauto´s naar rechts mogen. Deze straat in en de weg naar links volgen (dus niet
rechtdoor omhoog rijden, naar Xaró Alt). U bent in Xaró Baix. Op nummer 6 is het appartement. U moet zelf een
parkeerplaats zoeken.
Vanaf de NII vanuit Barcelona: het bord Canet de Mar volgen, linksaf. Vanuit Girona, voorbij het station bord
Canet de Mar volgen, rechtsaf. Vanuit beide richtingen rijdt u via dezelfde weg het dorp in. Het is een zeer steile
weg die u moet volgen, eigenlijk gewoon de weg volgen; na zijn hoogtepunt gaat de weg weer naar beneden, en
komt uit op de Riera Gavarra, daar rechtsafslaan (zie verder beschrijving Vanaf de C32).

Vanaf het station: Het station ligt aan de NII (Carrer del Mar) en precies tegenover Xaró Baix.U hoeft vanuit het
station dus alleen de weg over te steken (via het zebrapad of eronderdoor, via de tunnel) en Xaró Baix omhoog
te lopen. Het eerste stukje van de straat heet “ Verge de la Mercè”.
Op de kaartjes hierboven is Xaró Baix de straat links van en parallel aan de straat met het rode vakje nummer 1.

