Openbaar vervoer van Malaga luchthaven tot Riogordo
LUCHTHAVEN
Bij het verlaten van je vliegtuig volg je de aanwijzingen ‘SALIDA’ en haal je, indien
ingecheckte bagage, je bagage op bij de ‘EQUIPAJA’ … vervolgens kom je uit de transitzone
en ga je naar rechts naar buiten.
Maak een keuze voor de bus of de trein naar Malaga hoofdbusstation!
TREIN
Het treinstation vind je, als je uit de transitzone buiten komt, rechtdoor en naar links,
ongeveer 400m.
Het stationsgebouw is een modern gebouw met veel glas. Eenmaal binnen vind je vrijwel
onmiddellijk de betaalautomaten met touchscreen. Kies een ticket naar ‘Malaga Maria
Zambrano’. De automaat vraagt je of je volwassen bent … tik op ‘Adulto Ida’. Volgende
vraag is: heen en terug … tik op ‘No’. Ga verder de hall in en ga links de trap af naar het
perron richting ‘Malaga Centro Alamenda’ (dit is het eindstation in Malaga Centrum maar
stap dus 1 halte vroeger af in ‘Maria Zambrano’ waar het hoofdbusstation van Malaga is). Om
de 20 minuten is er een trein, de reisduur is 7 minuten.
Als je van de trein stapt volg je het pictogram van de bus. Deze brengt jou, na de hekjes en
een heel eind door het station/winkelcentrum, terug buiten. Je steekt de straat over en je komt
zo in het hoofdbusstation van Malaga.

BUS
Bij het buitenkomen uit de transitzone vind je, rechtdoor, op 200m de opstapplaats voor de
bussen. De bus doet er 20’ langer over dan de trein maar brengt je direct in het
hoofdbusstation van Malaga.

HOOFDBUSSTATION MALAGA - RIOGORDO
In het hoofdbusstation van Malaga, wat een grote open ruimte is, ga naar binnen aan perron
11 waar je onmiddellijk aan de rechterkant de betaalautomaat vindt. Je neemt je ticket op
voorhand of je koopt je ticket op de bus met gepaste munt, 4,01€. Op de schermen vind je
wanneer en waar de bus vertrekt. De busmaatschappij naar Riogordo is ‘Alsa’ soms ook
‘Casado’. De bussen vertrekken van perron 32 of 39.
Je mag je bagage niet meenemen op de bus, deze moet in het laadruim. De bus doet er
ongeveer één uurtje over. Wij komen je ophalen aan de afstapplaats in het centrum van
Riogordo, dit is op een lang pleintje met rechts parkeerstroken.
Busuren van Malaga naar Riogordo, op weekdagen:
8u - 9u – 12u – 13u – 15u – 17u15 – 20u15
Busuren van Malaga naar Riogordo, op zon-en feestdagen: 11u – 13u – 19u
Je kan de busuren checken op www.emtsam.org, deze link vind je ook bij nuttige informatie.

