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BEREIKBAARHEID  2019       408   CAMI DE RONDA / COSTA BRAVA   
 
1.  REIS NAAR DE COSTA BRAVA 
 
Reis per auto 
Vanaf Utrecht is het ca. 1450 km naar ‘s Agaro. U rijdt het snelst via de Franse tolwegen; kosten van 
de tol, enkele reis [2018] ca. € 83. 
Utrecht, Breda, Antwerpen, Gent, Lille, Parijs  (475 km), Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand (880 
km), Millau (1100 km), Béziers, Perpignan, Spaanse grens (1348 km), (A7) naar Figueres, Girona ; u 
neemt afslag 8 bij Girona Aeropuerto (1418 km) en rijdt de C 25 via Cassa de la Selva, de C65 
richting Sant Feliu de Guixols en de C 31 tot Castell d’ Aro. Hier slaat u rechtsaf naar S’Agaró.  
U laat uw auto achter in ‘s Agaro. U neemt een taxi vanuit Bégur terug naar ‘s Agaro (28km, ca. € 
30).  
 
Reis per trein 
De reis vanuit Utrecht via Parijs en Perpignan naar Girona duurt minimaal ca. 11 uur.  
Bijv. Utrecht V. 09.03 ; Rotterdam C. V. 09.58 THA ; Paris Nord A. 12.35 ; Paris Gare de Lyon V. 
14.07 TGV ; Girona A. 19.53. (mrt 2017, werkdag) 
In Girona vertrekken de bussen vanaf Plaza d’ España – vóór het station. 
Van Girona naar S’ Agaró is ca. 40 km. Het is wellicht handig om een taxi te nemen.  
Zie voor bussen verder onder punt 2.  
 
Reis per vliegtuig 
Naar Girona (GNO) of Barcelona (BCN) 
Zie voor bussen verder onder punt 2 en 3. 
 
2.  LOKAAL OPENBAAR VERVOER: 
OPGELET: alle vertrektijden onder voorbehoud van wijziging!  
Vanaf het station of de luchthaven in Girona kunt u een taxi naar ’s Agaro nemen. Kiest u voor de 
bus, dan dient u vanaf de luchthaven eerst met de bus naar busstation in Girona te gaan (12 km). 
Zie verder hieronder voor bussen naar S’Agaro.  Algemeen: op zaterdag en zondag rijden veel 
minder bussen dan op werkdagen.  
 
TAXI bestellen: Kan via ons besteld worden. 
Opgelet: indien uw vliegtuig vertraging heeft en u heeft bij Topo-Aktief een taxi besteld of zelf een 
taxi geregeld vanaf de luchthaven, dan dient u bij vertraging meteen de taxi te bellen en de nieuwe 
aankomsttijd door te geven. Anders zijn de kosten van het tevergeefs op u wachten voor uw 
rekening!  
Overigens: op de taxistandplaats staat een bord met de gebruikelijke tarieven voor de verschillende 
plaatsen in de wijde omgeving. Raadpleeg dit bord.  
Taxi naar Girona kost vanaf € 25, naar ’s Agaro vanaf € 80. Vraag altijd voordat u instapt een 
prijsopgave aan de taxichauffeur.  
 
Enkele Spaanse termen vertaald  
voor het zoeken in de Horarios / timetables: 
Aeropuerto = luchthaven 
Origen = Begin/vertrek station -  
Destino = Bestemming / eindstation 
Consulta para un día determinado = selecteer een specifieke datum. 
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Horarios = vertrektijdentabel  
Hora Salida = vertrektijd ; hora llegada = aankomsttijd. 
 
Bussen vanuit Girona Airport naar Girona stad  
De luchthaven van Girona ligt ca. 12 km ten zuidwesten van de stad. 
De busmaatschappij van RyanAir en busmaatschappij SAGALES (1x per uur, meestal xx.30) verbindt 
het vliegveld van Girona met de stad (ca. € 3 enkele reis, reistijd 25 tot 30 min naar het busstation in 
Girona). De bussen van RyanAir sluiten aan op de aankomst- en vertrektijden van de vluchten. Er 
gaat minstens 1x per uur een bus. (tussen 5 uur en 22 uur).  Info  +34 902 361 550.  
 
Bussen vanuit Girona stad naar S’ Agaro  
Vanuit Girona (busstation in centrum) gaan er meerdere bussen per dag naar Sant Feliu of Platja 
d’Aro. Reistijd ca. 55 min. U neemt daar een taxi naar S’ Agaro (3 km).  
De tijden van de Sarfa bus naar ’s Agaro staan hieronder vermeld bij punt 3. 
Zie ook www.teisa-bus.com en www.sarbus.com  
 
3.  TERUGREIS 
Vanuit Begur naar Girona per bus 
Vanuit Begur vertrekken heel weinig bussen. 
Begur ligt op 5 km van Palafrugell. U neemt een taxi naar Palafrugell.  
Vanuit Palafrugell gaan heel veel bussen (weekdagen ca. 2 x per uur) naar Girona en Barcelona.  
Voorbeeld Sarfa bus (2018): 
Palafrugell 08.00 – Girona centrum 09.10 (ma-vr) laatste bus V. 19u55 
Palafrugell 06.15 – Barcelona luchthaven  T1 09.15 (dagelijks) 
Palafrugell 06.15 – Barcelona luchthaven T2 09.05 (dagelijks) 
Controleer de tijden voor vertrek op:  www.sarfa.es  
 
Kosten taxitransfers  (indien bij ons gereserveerd): 

 Girona airport - S'agaró :                                  85,00 € 
 Begur – Girona Airport:    85,00 € 

Prijzen 2018 

Taxis service voor max. 4 passagiers 
 
Lokale afstanden per auto:  
Girona – ‘s Agaro    ca. 38 km 
Barcelona luchthaven – ‘s Agaro ca. 120 km 
Begur – ’s Agaro   ca. 28 km 
Begur – Girona   ca.  45 km 
Begur – Luchthaven Barcelona  ca. 145 km 
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