Informatie bestemming Hapimag Bad Gastein
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit het noorden:
Grensovergang Salzburg-Walserberg. Op de Tauern-snelweg richting Villach (A10) tot de afslag
Bischofshofen/St. Johann. Volg dan de B311 tot aan de kruising in het Gasteiner dal (B167).
In het Gasteiner dal volgt u de B167 verder in de richting van Bad Gastein (ca. 20 km). Na het verlaten van
Bad Hofgastein volgt u de borden "Badesee", "Golf", "Nikolauskirche" of Badbruck (bij restaurant Bertahof
linksaf slaan). In de wijk Badbruck volgt u de weg tot de brug over de Gasteiner Ache, na de brug slaat u
rechtsaf en volgt u de weg, tot u na ca. 2,5 km aan de linkerkant het Hapimag bord ziet.
Vanuit het oosten:
Houd steeds richting Salzburg aan. Ga verder op de Tauern-snelweg in de richting van Villach (A10) tot de
afslag Bischofshofen/St. Johann. Volg dan de B311 tot aan de kruising in het Gasteiner dal (B167).
Zie verder de routebeschrijving vanuit het noorden.
Vanuit het westen:
Vanaf Arlberg via Innsbruck, afslag Wörgl Ost, St. Johann in Tirol, Lofer, Saalfelden, Zell am See, Lend verder
tot de afslag naar het Gasteiner dal (B167).
Zie verder de routebeschrijving vanuit het noorden.
Vanuit het zuiden:
Vanaf Villach rijdt u op de A10 richting Salzburg, tot aan het knooppunt Spittal. Bij het knooppunt Spittal de
linkerrijstrook gebruiken en het bord richting Lienz/Mallnitz/Lendorf volgen. In Obervellach rechts afslaan,
richting Mallnitz. In Mallnitz door de Tauerntunnel rijden.
Van het eindstation van de Tauernschleuse in Böckstein naar Bad Gastein rijden. Na het station verder naar
de toeristeninformatie (aan de rechterkant). Hier rechts afslaan en doorrijden tot u aan de rechterkant het
bord Hapimag Kaiserhof ziet.
Voor het rijden op Oostenrijkse snelwegen is de aankoop van een snelwegvignet verplicht (vignetten zijn
verkrijgbaar voor een periode van tien dagen of twee maanden).
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Trein
Op station Bad Gastein (op 2,5 km afstand van het resort) stoppen alle Intercity- en Eurocity treinen.
Vanwege het aanzienlijke hoogteverschil tussen station en resort adviseren wij u naar de bestemming te
reizen met de bus (buslijn 555 tot aan de Nikolauskirche) of met de taxi.

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 rechts naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer de laatste 4 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutelkaart opent u ook de deur van
uw vakantiewoning.
4. In de entree ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. 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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