Reiswijzer

zomer 2016

Ontspannen en zorgeloos op vakantie

De zomer komt er aan, tijd voor vakantie om te ontspannen en zorgeloos te genieten.
Deze Reiswijzer staat boordevol tips om goed voorbereid met de auto op pad te gaan.
En krijgt u toch pech onderweg? In de pechhandleiding leest u nuttige adviezen van onze
hulpverleners zodat u niet ongewenst voor verrassingen komt te staan.
ANWB wenst u een prettige zomervakantie!

Voor vertrek
Is uw auto klaar
voor uw reis?
Lange afstanden, zware
belading en vaak hoge temperaturen zorgen voor een
andere belasting van uw
voertuig. Om pech onderweg te voorkomen adviseren wij u om tijdig uw auto
in orde te (laten) maken
voor uw vakantierit. Enkele
tips van onze Wegenwacht
en technische experts:
Vloeistoffen en bandenspanning
Inspecteer voor vertrek het niveau
van koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, remvloeistof en olie.
Controleer dit alleen bij koude
motor! Zorg ook voor de juiste
bandenspanning. Als de auto
zwaar wordt beladen, moet de
bandenspanning worden verhoogd om brandstof te besparen en een goede wegligging te
behouden.
Motorolie
Tijdens uw vakantie wordt er vaak
door de motor meer olie gebruikt

dan u gewend bent. Het is wellicht
handig om wat motorolie (1 liter)
in voorraad mee te nemen. Check
onderweg regelmatig het oliepeil
en vul deze pas aan als het niveau
tot een minimum is gedaald. Let
hierbij op de hoeveelheid: een te
hoog oliepeil kan net zo schadelijk
zijn als een te laag oliepeil.

Reservewiel of reparatieset
Mocht uw auto (of aanhanger)
niet zijn uitgerust met een standaard reservewiel, neem die dan
samen met krik en wielboutsleutel
mee. Geen extra band? Neem dan
een reparatieset mee. Vergeet de
handleiding niet!

Op vakantie met de caravan
Is uw auto geschikt om met een caravan te rijden?
Een goede afstemming tussen auto en caravan is
cruciaal. Moderne auto’s hebben een hoog tot zeer
hoog prestatieniveau, maar de bestuurder zelf moet
controle kunnen houden over de mogelijke prestaties
van de combinatie, veilig van baan kunnen wisselen
en een vrachtwagen inhalen in een tunnel zonder
dat de caravan gaat scharen. Daarom lanceren
ANWB experts een applicatie waarmee u kunt controleren hoe uw auto het doet als caravantrekker op:
anwb.nl/caravantrekker
Met deze applicatie krijgt u direct online advies over
welk formaat caravan u veilig kunt trekken met uw
auto. Ook kunt u nagaan of de caravan die u op het
oog heeft veilig met uw auto gecombineerd kan
worden.

Rijtraining met de caravan
Het rijden met een caravan is niet zo eenvoudig.
De auto gaat zich anders gedragen, het gewicht is
anders en het remmen ook. Het rijden met een
caravan vraagt om specifieke vaardigheden.
Daarom biedt ANWB Drivers Academy u 10% korting
op de Caravan Dagtraining (normaal €249). Na een
intensieve training van een dag met een deskundige
ANWB-instructeur kunt u veilig en vertrouwd de weg
op met de caravan.
Ga naar anwbdriversacademy.nl/caravan.
Bij het boeken gebruikt u kortingscode:
ZOMERCARAVAN16
Actie geldig t/m 30 juni 2016

Plannen van de
vertrektijd
Topdrukte op de wegen tijdens
de zomer
Kunt u maar beter vast vertrekken, of nog een dagje thuis blijven? De ANWB verkeersdruktekalenders vertellen het precies!
Ga naar: anwb.nl/verkeer/
buitenland/verkeersdrukte
kalenders-zwarte-zaterdag
Via Twitter
@ANWB Europa kunt u ook
nog onderweg worden geïnformeerd. Ook de bottlenecks
worden in kaart gebracht.
Grenscontroles
Afgelopen tijd zijn de grenscontroles in onze buurlanden
en andere Europese landen
verscherpt. Mogelijk zult u daardoor langere tijd moeten wachten bij de grens. Ook ’s nachts
wordt soms gecontroleerd met
schijnwerpers.

Tanken in het
buitenland
• Ken de buitenlandse benamingen voor uw brandstof
• Nieuwe brandstof E10
(Duitsland) of SP95-E10
(Frankrijk) wordt ter vervanging van Euro95 ingevoerd
in Europa. 90% van de auto’s
met benzinemotor kan
probleemloos E10 tanken;
voor de overige 10% wordt
Euro98 aanbevolen. Kijk hier
of uw auto ook geschikt is:
e10check.nl
• Let op: LPG is in het buitenland beperkt verkrijgbaar.
Vergeet ook uw juiste verloopstukken niet!

Tips van onze hulpverleners
Controle dekking
Controleer voorafgaand aan de reis de dekking van uw polis. In
welk gebied bent u verzekerd voor pechhulp? Is repatriëring meeverzekerd? En heeft u recht op vervangend vervoer? Zo ja, in welke
categorie en voor hoe lang? Is uw aanhangwagen ook meeverzekerd in ontkoppelde toestand?
Back Up
Maak een back-up van uw telefoon voor het geval die gestolen
wordt of (in het water) valt.
Print reserveringen uit
Mocht u reserveringen hebben gemaakt en daarvan per mail een
bevestiging ontvangen hebben, dan kunt u deze het beste ook in
papieren versie meenemen.
Reservesleutel
Neem altijd een reservesleutel van uw auto (en caravan) mee en
bewaar deze op een andere plaats dan in de auto. Laat bij de sleutelmaker ook een extra sleutel maken zonder transponder (startbeveiliging of afstandsbediening) . Met deze extra sleutel kunt u niet
rijden maar wel altijd in uw auto, ook als u heeft gezwommen.
Voldoende water
Neem altijd voldoende water mee op reis! Zorg dat u niet oververhit
of uitgedroogd raakt.
Openingstijden (in Zuid Europa)
Denk aan de feestdagen en de zogenaamde ‘Ponte’ (aaneensluitende dagen om de feestdagen heen). Bijvoorbeeld als een feestdag
op donderdag valt, dan betekent dat vaak dat de garage dicht is
van donderdag tot maandag. Houd ook rekening met plaatselijke
gewoontes als het gaat om openingstijden. Lange middagpauzes
van bijvoorbeeld 12:00 tot 14:30u of later zijn eerder regel dan uitzondering.

Wat nee mt u mee?

Checklist
Iedereen is verplicht om in het bezit te zijn van een
geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is in
het buitenland in tegenstelling tot Nederland geen
geldig identiteitsbewijs.
Een creditcard kan in het buitenland een praktisch betaalmiddel
zijn. Het bezit van een creditcard maakt in veel landen de organisatie van bijvoorbeeld een huurauto makkelijker. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen een credit- of debitcard
(prepaid). Creditcards worden enkel geaccepteerd als deze zijn
uitgegeven door een bankinstelling of creditcard uitgever, waarbij betalingen maandelijks van de rekening worden afgeschreven.

Bagage
Pak de auto zorgvuldig in!

•
•
•
•

Geldig paspoort f ID
Rijbewijs
Creditcard
Instructieboek/handleiding
voertuig
• Onderhoudspapieren
• Verzekeringsdocume en
• Voldoende ten en drnt
inken
• Medicijnen
• Oplader mobiele tel
• Gevarendriehoek efoon
• Releterend veiligheidsvst
• Verbanddoos
• Rservelampjs en zekeringen
• Brandbluser
• Zaklamp
• Rservesleutel auto
• Reparatist band
(+ handleiding)
• Rservewiel, krik en
wielsleutel
• Vignten en reisdocumenten
• Routekaarten
• LPG verloopstukken om te
tanken

(via een regelaar op het dashboard). Rijdt u in combinatie met
een caravan? Dan is het van groot
belang om ook bij een caravan het
gewicht goed te verdelen.
Veiligheid
Komt de bagage boven de rugleuning van de achterbank uit? Dan
biedt een stevig bagagenet of traliewerk de uitkomst. Hierdoor kunnen spullen bij bijvoorbeeld een
noodstop niet naar voren vliegen.
Maximum gewicht
Hou rekening met het toegestaan
maximum gewicht. Bij overgewicht is de auto in noodsituaties
moeilijker onder controle te houden.
Zware spullen opbergen
Verkeerde belading van uw auto
zorgt voor een onrustig wegge-

drag en een onnodig lange remweg. Plaats daarom zware spullen
boven de achteras en zo laag
mogelijk in de auto. Door belading
van uw auto zal deze altijd iets
achterover gaan hangen. Zolang
het maximum gewicht niet wordt
overschreden is dit geen probleem.
De koplamphoogte moet wel
daarop worden aangepast

Dakkoffer
Een dakkoffer verstoort de stroomlijn en zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Gebruikt u toch een
dakkoffer? Bepak deze dan zo licht
mogelijk en monteer de koffer het
meest veilig in het midden van
het dak.

Elk land zijn eigen regels
Elk land heeft zo zijn eigen regels. U kunt veel problemen voorkomen door u aan de
regels te houden van het land dat u bezoekt. Niet alleen aan de verkeersregels, maar
ook aan de zogenoemde uitrustingseisen. In deze Rechtshulpwijzer zetten wij de
regels van de belangrijkste vakantielanden voor u op een rij.
Niet in alle landen zijn de artikelen verplicht voor Nederlandse kentekens (zie asterisk wanneer een regel
niet geldt voor een Nederlands kenteken),maar ons advies: voorkom discussies met de politie en zorg voor
uw eigen veiligheid en die van uw passagiers. Houd u aan de verkeersregels én uitrustingseisen van het
land dat u bezoekt!
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Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht bij een aanhanger
Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht als de auto een Spaans kenteken heeft
Er zijn twee gevarendriehoeken verplicht
Alleen verplicht voor bestuurder
Gevarendriehoek is alleen verplicht als alarmlichten niet functioneren
Binnen handbereik bewaren
Geldt niet voor auto’s met xenon, neon of LED verlichting

Deze informatie is gebaseerd op de informatie die in april 2016 bij onze
zusterclubs bekend was.
Let op:
Er zijn nog veel meer afwijkende verkeersregels.

De artikelen zijn verkrijgbaar in ANWB winkels of via anwb.nl/webwinkel
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Tijdens de reis
Tips
Houd consequent de temperatuur
van de motor in de gaten.
Wanneer deze oploopt tot meer
dan 100 graden is het verstandig
om even een pauze in te lassen en
de motor te laten afkoelen.
Zuinig rijden
Selecteer het juiste toerental voor
de juiste omstandigheid door op
tijd te schakelen.
• In constante snelheid over de
snelweg? Kies dan een zo hoog
mogelijke versnelling voor gunstig brandstofverbruik.
• Schakel vlug op en laat de auto
uitrollen in de versnelling als u
op een rotonde of verkeerslicht
afrijdt.
• Rijd in de bergen met meer toeren. Vuistregel is dat de auto te
allen tijde (ook met de caravan
aan de haak) nog moet kunnen
versnellen. Zo houdt u de motor
relatief koel en rijdt u het meest
economisch.

Wat te doen bij een overtreding?
Staande gehouden, een bonnetje achter de ruitenwisser
of geflitst en een bekeuring op de deurmat? Binnen de
Europese Unie bent u verplicht om een buitenlandse boete
die onherroepelijk is opgelegd te betalen. De werkwijze
voor het innen van een boete verschilt per land, waarbij u
te maken kunt krijgen met het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB).
Waarborgsom
In veel landen moet u na aanhouding direct een waarborgsom
betalen. Geef bij betaling duidelijk
aan als u bezwaar heeft tegen de
bekeuring en overweegt in beroep
te gaan. Mocht u vrijgesproken
worden, dan krijgt u de waarborgsom terug.

Veel voorkomende
verkeersovertredingen
Vaak zijn hiervoor vaste boetebedragen vastgesteld. Deze zijn lager
als u direct betaald. In veel landen
worden ook administratiekosten
in rekening gebracht. Indien er een
rijverbod wordt opgelegd, geldt dit
alleen in het land waar u de overtreding heeft begaan.

Flitspaalsignalering
In een aantal Europese landen
is het gebruik van een radardetector of van flitspaalsignalering op het navigatiesysteem
verboden. Hoge boetes worden
uitgedeeld. De ANWB raadt
aan om de software op de
apparatuur geheel te verwijderen.

Ernstige verkeersovertredingen
Hierbij volgt een rechterlijke
procedure waarbij de rechter de
hoogte van de boete bepaalt. Een
ontzegging van de rijbevoegdheid
is alleen in het land zelf van toepassing.

Kijk op anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis voor meer informatie over
de procedures rond boetes in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Zwitserland.

Handleiding Pechsituaties
Heeft u pech in het buitenland? Niet in alle landen van
Europa is er een Wegenwacht Service zoals wij die in
Nederland kennen. De werkwijze en voorwaarden verschillen. Een korte introductie vindt u in deze pechhandleiding.

Pech in het buitenland
• Stap 1: Bel altijd direct met de Alarmcentrale van uw pechhulpdienst
• Stap 2: Geef de locatie door: wegnummer, rij-richting, plaats (tussen
welke steden) en KM aanduiding
• Stap 3: Probeer te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn.
Bij nieuws wil de Alarmcentrale contact met u kunnen opnemen.

Sleutelhulp versus berger
In veel landen is sleutelen langs
de weg wettelijk niet toegestaan.
Er wordt daarom een berger
gestuurd om u weg te slepen.
Houd er rekening mee dat de
service en wachttijden in het buitenland anders kunnen zijn dan u
gewend bent in Nederland.
Ongeval
• Schakel altijd de politie in en
laat een proces verbaal opstellen.
• Maak foto’s van de verkeerssituatie en de schade.
• Vul met de tegenpartij het
Europees schadeformulier in
• Bel met de Alarmcentrale.
Lekke band
• Zoek altijd een veilige plek als u
zelf het wiel gaat wisselen of de
reparatieset gaat gebruiken.
• Wanneer u hulp inroept, zal
uw auto in de meeste gevallen
worden weggesleept naar een
garage of de dealer.
• Bij ernstige bandenpech
moeten in sommige gevallen
2 banden worden vervangen
van dezelfde as.

Verkeerde brandstof getankt
• Bij het inschakelen van hulp zal
uw auto in de meeste gevallen
worden weggesleept naar een
garage of de dealer.
• Dit is niet altijd gedekt door de
verzekering. Houd rekening met
extra kosten!
Reparatie
• Voorafgaand aan de reparatie
wordt een diagnose vastgesteld.
Vaak zijn hier kosten aan verbonden die u moet afrekenen
bij de garage, ook als u besluit
de reparatie niet te laten uitvoeren.
• De reparatiekosten bij de
garage dient u zelf te betalen.
Afhankelijk van de garantie en
de voorwaarden binnen uw
verzekering kunt u deze kosten
later met de originele bonnen
declareren.
• Haal de gerepareerde auto zelf
op bij de garage.
Huurauto
Indien de auto niet direct kan
worden gerepareerd, kan indien
meeverzekerd een huurauto worden ingezet. Zonder rijbewijs en
ID-kaart of paspoort is het onmogelijk een huurauto te regelen. Er
is bijna altijd een creditcard nodig
voor borgstelling.
• Controleer voor vertrek de voorwaarden van uw verzekering en
het aantal dagen dat u de huurauto mag gebruiken.

• Bij bijzondere huurauto’s
(bijvoorbeeld huurauto’s met
trekhaak, MPVs en 7-zitters en
groter) is de beschikbaarheid
beperkter en kan de wachttijd
daardoor langer zijn.
• Haal zelf de auto op en lever
deze ook zelf weer in.
• Inspecteer de auto van te voren
op schade en op meegeleverde
“standaard accessoires” zoals
de aanwezigheid van een reservewiel, veiligheidsdriehoek(en)
en vestjes.
• Maak foto’s bij het ophalen en
inleveren van de huurauto. Dit
kan problemen achteraf voorkomen indien de huurautomaatschappij u verantwoordelijk
houdt voor schadeherstelkosten.
Repatriëring
Indien meeverzekerd wordt de
auto naar Nederland getransporteerd als deze niet op de plek
van uw bestemming binnen een
bepaalde termijn of onder bepaalde voorwaarden gerepareerd kan
worden.
• De sleutels en autopapieren
moeten bij de garage worden
achtergelaten.
• Ook als de auto niet is gerepareerd, worden vaak wel diagnosekosten in rekening gebracht.
• De auto wordt afgeleverd bij uw
garage in Nederland. Dit transport kan langere tijd in beslag
nemen.

Landendossier Frankrijk

Bespaar tijd op de
Franse tolwegen!
Voor iedereen die regelmatig
naar Frankrijk reist: de Liber-t
tolbadge. U rijdt zonder te
wachten door de tolpoortjes op
het gehele Franse snelwegennetwerk en betaalt elektronisch
tol. Dat betekent: geen wachttijden, tolwegkaartjes en wisselgeld meer op tolwegen.

Maatregelen verkeer Frankrijk
Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen heeft de Franse
regering vorig jaar een aantal maatregelen ingesteld. De meest opvallende maatregelen:
• Het gebruik van ‘oortjes’, bluetoothheadsets en hoofdtelefoons voor
bestuurders is vanaf 1 juli 2015 verboden. Ook bestuurders die muziek
of radio luisteren via een headset riskeren een boete van €135,• Het toegestane alcoholgehalte voor beginnende bestuurders, die nog
geen drie jaar een rijbewijs hebben, is verlaagd van 0,5 tot 0,2 promille.
Let op:
In Frankrijk dient er te allen tijde een ongebruikte alcoholtester in het
voertuig aanwezig te zijn. Bij het ontbreken van een alcoholtester wordt
er overigens niet bekeurd. De testers zijn verkrijgbaar in Franse bezinestations, supermarkten en apotheken. Of via de ANWB (web)winkel.

Kosten tolbadge Frankrijk:
• Aanschaf badge: € 11,- .
• € 2,50 abonnementskosten
per maand (alleen in de
maanden dat de badge wordt
gebruikt).
• De geldende toltarieven.
Verkrijgbaar in de ANWB
winkels en in de webwinkel:
anwb.nl/webwinkel
(Vergeet niet een bankpas en
geldig identiteitsbewijs gereed
te hebben.)

Tip van de hulpverleners van
Steunpunt Lyon
Een zijweg nemen
Rijdt u gedurende een lange periode op de Franse snelweg en heeft u
behoefte aan pauze? Volg dan eens een afslag naar een dorpje vlakbij
de snelweg om even uit te rusten en de Franse cultuur ook onderweg
te proeven. De koffie smaakt vaak heerlijk en de plat du jour voor
minder dan tien euro is vaak de omweg meer dan waard.

Pech op de péage in Frankrijk
Wettelijk verplichte procedure
• Vraag hulp via een praatpaal of via de app ‘ SOS
autoroute’, u wordt dan meteen gelokaliseerd.
Werkt dit niet? Bel dan 112
• Vervolgens wordt u weggesleept naar een garage.
• Neem bij de garage contact op met de
Alarmcentrale

Handige Franse woorden

Auto – la voiture
Sleepdienst – un dépanneur
De verzekering bellen apeler l’
sitance
Kostengarantie – une pr–ise
en
ch
arg
e
Prijsopgave – un devis

Meer informatie over uw vakantieland leest u online op anwb.nl/vakantie/landeninformatie

Landendossier
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
Koop uw vignet
vooraf
Koop nu alvast uw vignet in de
ANWB winkel of via anwb.nl
webwinkel en voorkom onnodig
wachten aan de grens!

Milieuzones in Duitsland
Iedereen die wel eens naar Duitsland reist, kan te maken krijgen
met zogenaamde “Umweltzones”, milieuzones met als doel de
luchtkwaliteit te bevorderen. Deze gebieden zijn enkel toegankelijk met
een “Umweltplakette” (Milieusticker). De sticker is onbeperkt geldig in
combinatie met hetzelfde kenteken. De minimumeis is een gele sticker.
• Aanschaf kost 13,95 euro
• In Nederland verkrijgbaar bij alle ANWB winkels en online via
anwb.nl/webwinkel. Bij aanvraag is een kopie/scan van uw kentekenbewijs nodig. Na aanvraag wordt de sticker per post naar u gestuurd.
• In Duitsland is de Umweltplakette voorradig bij Tüv kantoren en tankstations met eigen werkplaats (en bevoegdheid een uitlaatgastest uit
te voeren)

Tip van de hulpverleners van
Steunpunt München
Een zijweg nemen
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn in de zomer vooral transitlanden, die met tempo 120-140 worden doorkruist. Helaas mist men
hierdoor vele mooie momenten om even te onthaasten en te genieten van de lokale cultuur.

Oostenrijk
Een vignet is voor
toeristisch en
zakelijk verkeer op de
Oostenrijkse snelwegen verplicht om te
hebben. De sticker
dient op de ruit
te zitten voor u de grens met
Oostenrijk passeert. Er zijn verschillende vignetten voor auto
en motor. Verder is een vignet
voor verschillende periodes te
verkrijgen, te weten, 10 dagen,
2 maanden en een jaar.

Zwitserland
Een vignet is voor
alle Zwitserse
autosnelwegen
(Nationalstrassen)
verplicht, ook voor
aanhangers en caravans. De
sticker moet zichtbaar op de
ruit zitten voor u de grens
met Zwitserland passeert,
anders riskeert u hoge boetes.
Zwitserland kent maar 1 vignet
en die is een heel kalenderjaar
geldig.

Neem bijvoorbeeld vlak voor Frankfurt op de A3 de afslag WiesbadenNiedernhausen en bezoek de kuuroorden Königstein en/of Kronberg
im Taunus met hun burchten. Of bezoek de oude stad Heidelberg
(waar de A61 en de A5 samenkomen), bekend
om zijn oude universiteit en kasteelruine. In Zwitserland loont het zich een korte
stop in Luzern te maken, beroemd om de
Kapellbrücke, of in Airolo, ten zuiden van de
Auto – das Auto
Gotthardtunnel even de berg op te rijden en
Sle
epdienst – der Abschlepdienst
te genieten van het uitzicht. Neem tot slot in
De
verzekering bellen – die Versich
Oostenrijk een keer de oude Brennerstrasse in
Ko
ste
ngarantie – die Kostengarantieerung
plaats van de Brennerautobahn en rijdt door
Prijsopgave – der Kostenvoransch
karakteristieke Oostenrijkse bergdorpjes.
lag

Handige Duitse woorden

Meer informatie over uw vakantieland leest u online op anwb.nl/vakantie/landeninformatie

anrufen.

Landendossier Spanje

Tol in Spanje
Op de meeste snelwegen in
Spanje wordt tol geheven. De
tol is ingedeeld in verschillende
tariefklassen (afhankelijk van
het type voertuig).

Maatregelen verkeer Spanje
In Spanje zijn bepaalde verkeersregels rond veilig rijden anders dan in
Nederland. De chauffeur moet:
• controle hebben over het voertuig.
• beschikken over volledige bewegingsvrijheid. Blote voeten, het dragen
van teenslippers en zwemkleding is bijvoorbeeld verboden.
• een vrij blikveld hebben. Alle apparatuur (m.u.v. navigatie) die de aandacht kan afleiden van de weg mag niet worden bediend.
• de aandacht bij het rijden hebben. Ook het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes is verboden.
Voor de jongste passagiers geldt sinds 1 oktober 2015 een nieuwe wet die
bepaalt dat kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, uitsluitend achterin in een
voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje moeten worden vervoerd.
Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen in specifieke gevallen
voorin de auto zitten.

Tol betalen kan op diverse
manieren:
• Contant (in euro’s)
• Met creditcard
• Via een Nederlandse bankpas,
zonder het ingeven van de
pincode
• Elektronisch (ETC) met een
zogenoemd On Board Unit
(OBU), een kastje dat in de
auto geplaatst wordt en
uitgelezen wordt bij het
passeren van de tolpoortjes.
De kastjes zijn te krijgen bij
banken. Meer informatie is te
vinden op de website viat.es
Meer informatie over
tarieven en tolwegen zie:
autopistas.com/en

Tip van de hulpverleners van
Steunpunt Barcelona
Een zijweg nemen
Wilt u behalve de drukke campings, badplaatsen en stranden ook iets
anders tijdens uw vakantie zien? Ga dan met de auto het achterland
in en bezoek bijvoorbeeld het middeleeuwse Besalú in de provincie
Gerona met zijn Romaanse brug en oude Joodse
wijk. Bevindt u zich meer in de buurt van Barcelona
en heeft u de stad al gezien? Plan een excursie naar
de enorme rotsformatie Montserrat! Bijna boven op
de berg staat een klooster waar u binnen de zwarte
Madonna kunt bezichtigen.
Auto- un vehícu

Handige Spaanse woorden

Verblijft u nog wat zuidelijker in de buurt van Salou
of Cambrils? Ontdek de droge ruige wijnstreek
Priorat waar de druivenplanten op rotsachtige terrassen tegen de berg aan groeien en zorgen voor
een heerlijk stevige wijn.

lo
Sleepdienst- un servicio de grúa
De verzekering bellen - llamar la
asitencia
Kostengarantie - garantía
de
pa
go
Prijsopgave - un prsupusto
Tip: gasóleo/gasoil is el (zwart
handvat)
en gasolina is benzinedis
(groen handvat)

Meer informatie over uw vakantieland leest u online op anwb.nl/vakantie/landeninformatie

