ROUTEBESCHRIJVING (mei 2017)
Route-beschrijving vanaf hotel area/Oranjestad:
Volg de borden Paradera en rij richting de rotonde Sasaki/Pizza Hut en neem de rontonde 1 kwart
en rij alsmaar rechtdoor richting rotonde Tanki Flip. Die neemt u half ofwel rechtdoor en u rijdt door
richting rotonde Tanki Leendert. Bij deze laatste rotonde weer rechtdoor richting Paradera.
Als u na ± 50 mtr. de Stern (Chevrolet) dealer aan de rechterhand heeft, ziet u vlak daarna links
een smalle asfaltweg. Die rijdt u in en u gaat bij de splitsing van de asfaltweg (na ± 150 mtr) rechts.
U volgt deze weg die een beetje omhoog gaat en bij de eerstvolgende mogelijkheid gaat u de
asvaltweg in aan uw linkerhand. U rijdt rechtdoor en neemt de 2e zandweg links. Er staat een wit
huis op de rechterhoek en een geel huis links op de hoek. Als u deze straat binnen rijdt heeft u het
complex aan uw rechterhand (het begint bij Papaja 9-I geel gebouw voorbij het witte huis). U rijdt
iets verder door totdat u rechts Papaja 9-J (een aqua-groen 2 verdiepingsgebouw en oranje 2
verdiepings huisje ziet. Belt u s.v.p. op lokaal telnr. (+297) 5935485 wanneer u ter plekke bent.
Route-beschrijving vanaf de airport
Vanaf de airport-rotonde gaat u rechtdoor. Bij de volgende rotonde gaat u tevens rechtdoor. Bij de
T-splitsing gaat u rechtsaf (richting Cumana) en neemt u direct de eerste asfaltweg naar links. U
rijdt deze door tot de T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf. U volgt de weg en bij de Y-splitsing (deze is
na 50 mtr) houdt u links aan. Vervolg deze smalle asfaltweg en ga de eerste weg links en
vervolgens direct rechtsaf. Deze weg gaat u alsmaar rechtdoor tot de volgende T-splitsing. Hier
gaat u wederom rechtsaf richting rotonde Paradera/Aruba Bank. Neem rotonde ¾ (linksaf). Rij
alsmaar rechtdoor totdat u vlak voor de Chevrolet-garage (Stern) links en National Car Rental
(rechts) een asfaltweg naar rechts ziet. Ga deze in en rij rechtdoor. Bij de splitsing van de
asfaltweg (na ± 150 mtr) gaat u rechts. U volgt deze weg die een beetje omhoog gaat en bij de
eerstvolgende mogelijkheid gaat u de asfaltweg in aan uw linkerhand. U rijdt rechtdoor en neemt
de 2e zandweg links. Er staat een wit huis op de rechterhoek en een geel huis links op de hoek.
Als u deze straat binnen rijdt heeft u het complex aan uw rechterhand (het begint bij Papaja 9-I
geel gebouw voorbij het witte huis). U rijdt iets verder door totdat u rechts Papaja 9-J (een aquagroen 2 verdiepingsgebouw en oranje 2 verdiepings huisje ziet. Belt u s.v.p. op lokaal telnr. (+297)
5935485 wanneer u ter plekke bent.
Carina, de lokale beheerder, zal u daar ontvangen en de sleutel(s) overdragen. Denkt u er s.v.p.
aan om tijdig de huurgelden en borg voor aankomst over te boeken. Goede reis en tot ziens!
Met vriendelijke groet,
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Website: www.rentalsaruba.net of www.patiri.com

