Informatie bestemming Hapimag Ascona
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf Basel of Zürich:
Snelweg A2 via Luzern, Gotthard in de richting van Chiasso tot aan Bellinzona Zuid. Of vanaf Zürich snelweg
A3 richting Chur, San Bernardino, in de richting van Chiasso tot aan afrit Bellinzona Zuid.
Rijd verder op de hoofdweg in de richting van Locarno – Ascona – Brissago. Voor de stad Locarno rijdt u door
de tunnel in de richting van 'Italia, Brissago, Ascona'. Na de tunnel neemt u de afrit in de richting van Ascona.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor, over de Viale Monte Verità. Bij het postkantoor slaat u linksaf, blijf in de
deze rijstrook. Sla bij de Coop (supermarkt) rechtsaf en rijd voorbij het Socar tankstation. U komt bij een
volgende rotonde. Hier rechtdoor rijden, langs de Migros supermarkt (rechts). U rijdt nu op de Via Muraccio.
Volg deze tot voorbij het voormalige vliegveld (ligt na ca. 1 km aan de linkerkant). Bij de kruising slaat u
rechtsaf in de richting van Porto Patriziale. Na ca. 100 meter bereikt u aan de rechterzijde de Hapimag Resort
Ascona.
Vanuit het zuiden (Italië):
Via Milaan, Como, Chiasso, snelweg A2, Lugano, M. Ceneri, Bellinzona Zuid. Afrit Bellinzona Zuid. Vanaf
Bellinzona Zuid verder zoals hierboven beschreven.
Trein
Internationale treinverbinding via Bellinzona tot aan Locarno. Vanaf het station Locarno met de bus lijn 1
(halte tegenover het station) tot Ascona. Dan zijn er de volgende mogelijkheden:
− In Ascona bij de halte 'Ascona Centro' uitstappen. Van daaruit met de Buxi-minibus (rijdt viermaal per
dag; laatste vertrek 18.15 uur) naar de Hapimag Resort Ascona (eindhalte). De Buxi-halte ligt tegenover
de politie (dwarsstraat Via Baraggie)
− Bij de halte 'Ascona Centro' in de bus blijven zitten en nog twee haltes verder rijden tot 'Via Pancaldi
Mola', van daaruit op de hoofdstraat Via Muraccio terug lopen en linksaf slaan. Rechtdoor lopen en na ca.
600 meter bij de kruising rechtsaf slaan. Na ca. 100 meter bereikt u aan de rechterkant de Hapimag
Resort Ascona (ca. 20 minuten lopen).
− Direct met de taxi van het station Locarno naar de Hapimag Resort Ascona, reistijd ca. 15 minuten, kosten
ca. CHF 35,00.
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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. De Digibox bevindt zich links naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. In de witte brievenbus, links naast de Digibox, ligt er een envelop voor u klaar met een plattegrond van
het resort en meer informatie.
4. De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.
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