Informatie bestemming Hapimag Berlijn Gendarmenmarkt
Reis naar de bestemming
Vluchten/huurauto's/transfer
Aankomst vanaf luchthaven Schönefeld:
Neem de S-Bahn (lijn 45) naar Tempelhof en stap daar over in de metro lijn 6 (richting Alt-Tegel) en rijd tot
aan Stadtmitte (centrum). Neem de uitgang richting Gendarmenmarkt en sla rechtsaf de Kronenstrasse in. Na
ca. 300 m bereikt u de stadsresidentie.
Aankomst vanaf vliegveld Tegel:
Bus, lijn 128 tot halte Kurt-Schumacher-Platz. Overstappen op metro lijn 6 (richting Alt-Mariendorf) tot het
metrostation Stadtmitte. Uitgang richting Gendarmenmarkt nemen en rechtsaf de Kronenstrasse in, ca. 400
meter.
Met de taxi vanaf de luchthaven ca. 13 km.
Aankomst vanaf vliegveld Berlin Brandenburg (zodra geopend):
Elk half uur rijden de regionale treinen (RE7 en RB14) met een stop op Bahnhof Friedrichstrasse. Rijd verder
met de taxi (ca. 2 km) of neem de metro lijn 6 (richting Alt-Mariendorf) tot aan Stadtmitte. Neem de uitgang
richting Gendarmenmarkt en sla rechtsaf de Kronenstraße in. Na ca. 300 meter bereikt u de stadsresidentie.
De regionale trein RE9 (richting Hauptbahnhof) rijdt elk half uur. Op station Potsdamer Platz stapt u over in
U2 (richting Pankow) en rijdt u tot aan Stadtmitte. Neem de uitgang in de richting van de rijrichting en sla dan
eerst rechtsaf de Markgrafenstrasse in en vervolgens linksaf de Kronenstraße in.
Met de taxi vanaf de luchthaven ca. 25 km.
Auto
Vanuit het noorden (Hamburg, Rostock):
Vanaf knooppunt Havelland richting Frankfurt Oder/Prenzlau/Berlin-Zentrum op de A10 tot afrit 35,
knooppunt Pankow. A114 richting Berlin-Zentrum/Berlin-Pankow nemen. Verder op de B109 (borden naar
B109/Prenzlauer Berg) en verder over de Prenzlauer Allee. Bij de Mollstrasse slaat u linksaf, bij
B2/Otto-Braun-Strasse slaat u rechtsaf en verder op de B2. Dan op de B1/Grunerstrasse en verder op de B1,
bij de Markgrafenstrasse slaat u rechtsaf en bij de Kronenstraße slaat u opnieuw rechtsaf.
Vanuit het zuiden (Leipzig, Neurenberg, Magdeburg):
Richting Berlin-Zentrum/Berlin-Zehlendorf rijden en verder tot de afrit op de A100. Op de A100 tot afrit 20,
Tempelhofer Damm, op de B96 rijden. Bij de B96 Tempelhofer Damm slaat u linksaf en gaat u verder op de
B96. Verder door de Wilhelmstrasse, bij de Kochstrasse slaat u rechtsaf, bij de Friedrichstrasse slaat u linksaf
en bij de Kronenstraße rechtsaf.
Houd er a.u.b. rekening mee, dat bij aankomst met een personenauto vooraf een parkeerplaats in de
stadsresidentie moet worden gereserveerd.
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Trein
Vanaf Berlin Hauptbahnhof (centraal station Berlijn):
Met de taxi, afstand tot de Hapimag stadsresidentie ca. 4 km.
Met de S-Bahn naar station Friedrichstrasse. Overstappen op metro lijn 6 (richting Alt-Mariendorf) tot het
metrostation Stadtmitte. Uitgang richting Gendarmenmarkt nemen en rechtsaf de Kronenstraße in, ca. 400
meter.
Vanaf station Zoologischer Garten:
Met de taxi, afstand tot de Hapimag stadsresidentie ca. 5 km.
Met de metro lijn 2 (richting Pankow) tot metrostation Stadtmitte. Uitgang richting Gendarmenmarkt nemen,
rechtdoor tot aan de Markgrafenstrasse, daar slaat u rechtsaf en dan de volgende straat links, de
Kronenstraße inslaan, ca. 400 meter.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning klaar.
1. De Digibox bevindt zich bij de deur van de hoofdingang.
2. Voer uw lidnummer in. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutel opent u ook de deur van uw
woning. Op de sleutelhanger staat de nummer van uw woning.
4. Informatie over uw parkeerplaats (reservering noodzakelijk) vindt u in het vak met uw woningnummer in
de brievenbus in de receptie.
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