Informatie bestemming Berlijn Zoo
Reis naar de bestemming
Vluchten/huurauto's/transfer
Aankomst vanaf vliegveld Schönefeld:
Neem de tram (S-Bahn) lijn 9 en rijd tot aan Ostkreuz. Daar stapt u over op de tram (S-bahn) richting Berlin
Zoologischer Garten. Neem vanaf station Zoologischer Garten buslijn 100 tot aan Bayreuther Strasse.
Vertrek vanaf vliegveld Tegel:
City Bus, lijn X9 tot de halte station Zoologischer Garten. Overstappen op buslijn 100 tot de Bayreuther
Strasse. Steek de Kurfürstenstrasse over (aan de overkant ziet u een meubelwinkel). Ga ca. 50 m terug in de
richting van waaruit u bent gekomen en sla rechtsaf de Burggrafenstrasse in.
Aankomst vanaf vliegveld Berlijn Brandenburg (zodra geopend):
Om de 30 minuten rijden de regionale treinen (RE7 en RB14) via het centraal station rechtstreeks naar station
Zoologischer Garten. Met buslijn 100 rijdt u vanaf station Zoologischer Garten tot aan de Bayreuther Strasse.
Met de taxi vanaf het vliegveld ca. 28 km.
Auto
Vanuit het noorden (Hamburg, Rostock):
Op de ring van Berlijn vanaf knooppunt Havelland de richting Berlin-Zentrum aanhouden. Vanaf knooppunt
Oranienburg verder in de richting Berlin-Zentrum (Zoo). De afrit Spandauer Damm/ Zentrum nemen. Bij het
verkeerslicht slaat u linksaf, dan verder rechtdoor tot de Ernst-Reuter-Platz (ca. 3 km, rotonde). De tweede
straat rechts, Hardenbergstrasse/Zoo, inslaan en rechtdoor de Budapesterstrasse in, dan verder rechtdoor de
Kurfürstenstrasse in (ca. 2 km). Sla de tweede straat linksaf, de Keithstrasse in, sla nogmaals linksaf de
Wichmannstrasse in en sla nogmaals linksaf de Burggrafenstrasse in (eenrichtingsverkeer).
Vanuit zuidelijke richting (Leipzig, Magdeburg, Neurenberg, Stuttgart):
Op de stadsnelweg vanaf Dreilinden rechtdoor richting centrum tot knooppunt “Funkturm”. Neem de afrit
Messedamm/ICC-Kongresszentrum. Houd steeds de rechterrijstrook aan (het ICC-congrescentrum ligt rechts).
Bij de volgende grote kruising, rechtsaf de Neue Kantstrasse inslaan. De Neue Kantstrasse gaat over in de
Kantstrasse. Rijd tot de Joachimsthalerstrasse en sla daar linksaf in, meteen bij de volgende kruising weer
rechtsaf de Hardenbergstrasse in en vanaf daar verder rechtdoor de Kurfürstenstrasse in. Dan verder zoals
beschreven bij vanuit het noorden.
Let op: de parkeerplaatsen in de garage zijn toegestaan voor voertuigen tot een maximale hoogte van 1,74
meter en een maximale lengte van 5,0 meter.
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Trein
Vanaf Berlin Hauptbahnhof:
Met de taxi, afstand tot de Hapimag stadsresidentie ca. 4 km.
Met de S-Bahn tot station Zoologischer Garten, dan verder als hierna beschreven.
Vanaf station Zoologischer Garten:
Met de taxi (taxistandplaats bij de hoofdingang), afstand tot de Hapimag stadsresidentie ca. 1 km. Met buslijn
100 (bushalte voor de hoofdingang) tot de Bayreutherstrasse (2 haltes). Steek de Kurfürstenstrasse over (aan
de overkant ziet u een meubelwinkel), loop ca. 50 meter in de tegengestelde richting van waaruit u gekomen
bent en sla rechtsaf de Burggrafenstrasse in.

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 aan de linkerkant van de huis.
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, garage en terras.
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