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Skandinavisk/Engelskspråk Taxi - Utan inbördes ranking
Lokal Taxi (& Transfer)
http://www.radiotaxitorrevieja.com/en/
(+34) 965712277
http://teletaxitorrevieja.es/index_en.html
(+34) 966927420
APP ! http://teletaxitorrevieja.es/taxi-torreviejaapp_en.html#sthash.so37cfHg.dpbs
https://orihuelacostataxi.com/
(+34) 659825626
https://www.facebook.com/startaxi.orihuelacosta
Samt Transfer Torrevieja <> ALC

OBS detta är exempel på bolag

http://www.nordinstaxi.com
https://www.facebook.com/nordinstaxi/

(+34) 611 33 89 89
http://www.nordisktaxi.com/sv/
https://www.facebook.com/nordisktaxi/

(+34) 62257212
http://www.skandinavisktaxi.com/?page_id=115
https://www.facebook.com/skandinavisktaxi/

(+34) 663170781

https://www.masamigos.com/sv/transfer
(+34) 966700084
http://www.taxitorrevieja.com/index/en
(+34) 676305515
http://www.taxi-torrevieja.com/index/sv
(+34) 659041120

Notera att Taxibolag från Orihuela & Torrevieja endast får ta upp passagerare i
sin hemkommun !!! (se även undantag sommar 2018 sid 2)

Mer bra info finns på www.Torreviejainfo. se (+ samma på FB)
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Taxistationer
Paradas de Taxi:
Centro comercial Carrefour
Centro Comercial Habaneras
Centro de salud La Loma
Calle Caballero de Rodas
Calle Maria Parodi
Calle Tomillo
Cafeteria Magani
Estación de Autobuses
Hospital San Jaime
Hotel Eden Rock
Hospital de Torrevieja
La Mata
Policia Local
Paseo de la Libertad
Urbanización La Siesta
Urbanización El Palmeral
Urbanización Aguas Nuevas
Urbanización Cabocervera
Urbanización La Veleta
Urbanización Rocio del Mar

Specialregler temporärt 2018 (ej säkert det gäller fortfarande)
Torrevieja den 27 februari 2018.kommunalrådet för transport, Javier Manzanares, rapporterade att vid mötet i
morse i borgmästarens Orihuela Orihuela transport, Begoña Cuartero och
taxichaufförer har behandlats "gemensam överenskommelse att fråga Valencias
kommissions transportdelegation i Alicante för att tillåta att de två städerna i rätt
tid samarbetar i fråga om taxistjänsten.
Vid dagens möte "vi har försökt på begäran av de två taxi sammanslutningar av
Torrevieja och godkännande av kommunala tekniker be transportministeriet i
Valencia i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.3 i lag 13 / 2017 taxi
tillstånd för taxichaufförer att arbeta i båda kommunerna, enligt ömsesidigt
samarbete. "
Som förklaras av borgmästarens tillstånd beviljas tillfälligt, begränsat till
den period som omfattar från 16 juni-15 september 2018 och de två
regeringarna har enats om att ha fyra stopp i var och en av de
kommuner som är i Torrevieja, Paseo Liberty, Industrial Estate, Bus
Station och sjukhus; och i Orihuela, Playa Flamenca, Zenia Boulevard, Cabo
Roig och Villa Martín.

