Informatie bestemming Hapimag Amsterdam
Reis naar de bestemming
Aankomst vanaf de luchthaven
Met taxi of trein (directe verbinding met Centraal Station), ca. 20 minuten. Richtprijs voor taxirit EUR 47.50.
Auto
Vanuit Utrecht:
Vanaf de A12 de A2 op, vervolgens de A10 (ring) richting A10 Oost Zaanstad (E35), verder richting A10 Noord,
afrit S116 (N247/Centrum Volendam).
Vanuit Amersfoort:
A1 dan verder op de A10 (ring) Noord, afrit S116 (Centrum/Volendam).
Voor beide varianten geldt voor de rest van de reis naar het resort het volgende:
Aan het eind van de afrit van de snelweg slaat u bij de verkeerslichten linksaf (centrum), steeds rechtdoor
door de "IJ-tunnel". Aan het einde van de tunnel (verkeerslichten) slaat u rechtsaf richting centrum. Rijd
rechtdoor langs het Centraal Station. Wanneer u rechts de rondvaartboten ziet, sla dan linksaf bij de
verkeerslichten, de Martelaarsgracht op. Blijf ca. 200 meter in de rechter rijstrook totdat u het Renaissance
café aan uw rechterhand ziet. Sla nu rechtsaf en neem de eerste straat links (Koggestraat). Deze straat is in
principe gesloten voor verkeer, maar u mag er nu inrijden om Hapimag te bereiken. Hapimag ligt aan de
rechterkant na ca. 100 meter.
Vanaf Den Haag/Schiphol:
A4 volgen, dan de ring A10 (West) nemen, dan afslag S103 (Haarlem). Steeds rechtdoor rijden, richting S103,
bij het Haarlemmerplein (na de brug) slaat u linksaf en gaat u direct weer naar rechts (verkeerslicht).
Rechtdoor, langs het spoor (links). Er volgt een aantal verkeerslichten (vanaf de afrit van de snelweg ca. 5 km)
tot een bocht naar rechts. Hier steekt u de brug over richting Centraal Station en gaat u rechtsaf bij de eerste
verkeerslichten. Blijf ca. 200 meter in de rechter rijstrook totdat u het Renaissance café aan uw rechterhand
ziet. Sla nu rechtsaf en neem de eerste straat links (Koggestraat). Deze straat is in principe gesloten voor
verkeer, maar u mag er nu inrijden om Hapimag te bereiken. Hapimag ligt aan de rechterkant na ca. 100
meter.
Trein
Met de taxi of te voet (5 minuten lopen): ga bij de hoofduitgang van het Centraal Station naar rechts richting
de fietsenstalling en vervolgens links de brug over (aan uw rechterhand ziet u Lovers Canal Cruise). Bij de
verkeerslichten de Prins Hendrikkade oversteken, rechtsaf slaan, verder rechtdoor tot de volgende brug. Vóór
de brug slaat u linksaf (nog steeds de Prins Hendrikkade), rechtdoor over de Singel, langs de ronde kerk
(Koepelkerk) naar het Hapimag resort, Singel 19-23.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1. Onze bewaker begroet u bij de receptie en overhandigt u uw sleutelkaart nadat hij uw persoonlijke
gegevens heeft ontvangen.
2. Wij verwelkomen u bij de receptie de volgende dag voor check-in en wij geven u graag persoonlijke tips
voor uw verblijf in Amsterdam.

11.11.2020/Aanpassingen voorbehouden

Hapimag | Singel 19-23 | 1012 VC Amsterdam | Niederlande | www.hapimag.com
T +31 20 5 24 59 20 | F +31 20 4 20 36 92 | amsterdam@hapimag.com

