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Kuva 2.

Playa del ingles – M. Aaltonen
Neuvokas matkaaja voi helposti säästää lomareissullaan liki
sata euroa käyttämällä paikallisia busseja taksien sijaan tullessa
ja mennessä lentokentälle.
Olen itse käyttänyt bussia muutaman kerran lentokentälle mennessä
sekä tullessa ja kaikki on toiminut kohdallani hyvin. Suosittelen tosin
käyttämään linjaa numero 66, joka parhaimmillaan vievät perille
inglesistä lentokentälle noin puolessa tunnissa. Bussilinjan kohteet
ovat esillä aina pysäkillä kuten kuvassa 2. Eräät linjat mutkittelevat
lähiseudut läpi, jolloin aikaa voi kulua reilusti yli tunnin.
Mikäli haluat varmasti bussin kyytiin, on syytä päästä bussiin sisälle
mahdollisimman aikaisin. Bussi joka lähtee esimerkiksi Faron
bussiasemalta voi inglesin ja agustinin kierrettyään olla niin täynnä,
ettei se pysähdy lainkaan enään Bahia Felizin kohdalla.
Bussikuskit eivät aina auta matkalaukkujen kanssa ja osa olettaakin
matkustajan itse avaavan luukun ja asettamaan kassinsa ja laukut
ruumaan. Sama logiikka toimii myös poistuessa bussista, jolloin on
syytä ilmaista parhaaksi katsomallaan tavalla kuskille, että aikoo
ottaa vielä matkatavarat pois bussin kyydistä. Jotkin bussikuskit
tosin avustavat tavaroiden kanssa, mutta eivät kaikki.
Lippu lentokentälle inglesistä maksaa noin 3.50e riippuen pysäkin
sijainnista ja maksamista varten on syytä olla käteistä mukana,
mieluiten jo tasaraha valmiiksi. Pysäkillä oleva aikataulu on
viitteellinen ja pysäkille on syytä tulla hyvissä ajoin, varsinkin yöllä.
Aikataulu löytyy aina pysäkiltä ja on samanlainen kuin kuvassa 3.
Lentokentältä pois pääseminen on helpompaa, sillä yleensä silloin
pienet viivästykset eivät aiheuta pulssin nousua, toisin kuin kentälle
tultaessa. Lentokentän bussipysäkki on kentän ylimmällä tasolla
parkkihallin toisella puolella. Helpoiten löydät oikean paikan
suunnistamalla punaisen huoltoasemalogon (cepsa) suuntaan, jonka
lähellä bussipysäkki on. Katso kuva 4.
Jos haluat pohjoiseen Las Palmasin suuntaan, mene tolpan numero
5 eteen odottamaan bussia. Siihen pysähtyvät bussit menevät Las
Palmasiin. Jos haluat etelään, kuten vaikkapa inglesiin, mene tolpan
numero 2 eteen odottamaa bussia. Katso kuva 5. Itse maksoin
bussilipusta inglesiin saman 3.50e kuin kentälle tullessa ja pääsin
perille noin puolessa tunnissa.
Jos olet epävarma mihin bussi menee, kysy kuskilta. Kuskit tietävät
aina määränpäänsä ja osaavat tulkita eri paikkojen nimet, vaikka
eivät englantia muuten puhuisikaan. Varaa riittävästi aikaa
bussimatkaa varten ja muista etteivät bussit aina pysy aikataulussa.
Bussissa istuessa voit rauhassa miettiä mihin säästämäsi rahat
käytät.
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