Informatie bestemming Hapimag Athene
Reis naar de bestemming
Huurauto
Vanaf luchthaven Eleftherios Venizelos (ca. 33 km vanaf het Hapimag resort)
Taxi
Wij raden u aan om een taxi te nemen. Transferkosten bij tijdige reservering vooraf in het resort EUR 50,– .
De prijs geldt voor een enkele reis en moet in het resort worden voldaan.
Bus of metro
Neem de bus X95 (24 uur per dag) tot de laatste halte Syntagmaplein of de metrolijn 3 (van 06.00 tot 23.00
uur) tot Syntagmapelin.
Loop langs Filellinon Street aan de linkerkant onder het Syntagmaplein. Na het tweede verkeerslicht slaat u
rechtsaf een klein straatje in (links ziet u een anglicaanse kerk). U bevindt zich in de Tsatsou / Pettastraat. Na
ong. 50 m staat u voor de ingang van het Hapimag Resort Athene (het laatste huis rechts op de hoek).
Bij aankomst per bus of metro raden wij u aan een stadsplattegrond bij de toeristische informatie te vragen
op de luchthaven.
Huurauto vanaf luchthaven Eleftherios Venizelos
Op de snelweg Attikis, richting Athene/Elevsina rijden tot afslag 14/15 Leoforos Mesogion/Leoforos
Marathonas, daarna linksaf richting Athene. Na ca. 4 km vanaf de afrit komt u in de voorstad Agia Paraskevi.
Volg de Mesogeion straat ca. 10 km steeds in de richting "Center" en "Syntagma". Daarna komt u in de
Vasilissis Sofias straat, die langs het Hilton hotel (links) loopt, hier iets naar rechts afbuigt en tot aan het
Syntagmaplein leidt. Op het Syntagmaplein gaat u rechtdoor (langs de parlementsgebouwen links en hotel
Grande Bretagne rechts). Aan de andere kant van het plein slaat u linksaf de Filellinon straat in. U rijdt ca. 300
meter, passeert drie verkeerslichten en slaat dan rechtsaf de vijfde (laatste) zijstraat in, de Tsatsou straat
(voorheen de Peta straat). Het resort bevindt zich aan het einde van deze straat rechts (hoek Tsatsou
straat/Monis Asteriou straat).
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Veerboten naar Patras
Vanaf Patras neemt u de snelweg naar Athene. De route is onderhevig aan heffingen. Bij het tolstation in
Elefsina splitst de snelweg zich, linksaf in de richting van de luchthaven, rechts africhting het centrum van
Athene. Sla rechtsaf naar het centrum van Athene. Vanaf de stadsgrens van Athene volgt u de borden naar
het centrum en Athene.
Rij op de Leoforos Athinon door de stad. Aan het einde van de brug steekt u een spoorwegbrug over. Direct
na de brug slaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Thermopilon straat in en volg deze tot het einde. Nu
komt u op de Pireus straat (hoofdstraat) en slaat u bij de verkeerslichten linksaf. Op het Omonia-plein rijdt u
rechtdoor (rechts aanhouden) en rijdt u verder langs de Stadiou straat (eenrichtingsverkeer). Op het
Syntagmaplein gaat u rechtdoor en komt u op de Filellinon straat (eenrichtingsverkeer); blijf op de
rechterrijstrook.
Na het derde verkeerslicht slaat u rechtsaf een klein straatje in (aan de linkerkant ziet u een Anglicaanse
kerk). Hier begint de Tsatsou/Petta-weg. Na ca. 50 m ziet u de ingang van het Hapimag Resort Athene (het
laatste huis rechts op de hoek).
Vanaf Porto Heli
Porto Heli - Korinthe - Athene op de snelweg. Vanaf het kanaal van Korinthe de aanwijzingen volgen zoals
beschreven bij "Aankomst met de veerboot".
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 ingangsdeur.
2. Voer uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart eruit en open de ingang mee, door de sleutelkaart aan de sensor tegen de sensor
boven de Digibox te houden. Met de sleutelkaart opent u ook de deur van uw vakantiewoning.
4. Bij de receptie ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
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