Informatie bestemming Hapimag Binz
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit de richting Hamburg, Lübeck, Rostock:
Neem de snelweg A20 naar Rostock/Stralsund. Neem de afrit Stralsund/Sassnitz/Insel Rügen en rijdt via de
B96 naar Rügendamm/Rügenbrücke tot vlak voor Bergen. Voor Bergen neemt u de B196 naar Binz/Göhren.
Bij Karow neemt u op de rotonde de tweede afslag. Bij het stoplicht in Prora rechts afslaan naar Binz. Na 3 km
gaat u naar links richting Binz West. Het spoor oversteken en dan direct rechtsaf slaan in de richting van Binz
West. Volg deze straat voor ca. 700 m (meerdere 90°-bochten), dan gaat u linksaf de Dünenstrasse op en na
ca. 400 m (achter de Edekamarkt) gaat u opnieuw linksaf de Proraer Strasse op naar het Hapimag resort.
Vanuit de richting Berlijn:
1. Via snelweg A19, afrit op de A20 in de richting van Stralsund/Stettin, vervolgens de aanwijzingen volgen als
uit de richting van Hamburg/Lübeck.
2. Via snelweg A11, richting Stettin. Bij klaverblad Uckermark de A20 nemen richting Lübeck/Stralsund. De
B96 nemen tot afrit Stralsund/Sassnitz/Insel Rügen en vervolgens de aanwijzingen volgen als uit de richting
van Hamburg/Lübeck.
Alternatief tijdens het hoogseizoen (luister a.u.b. naar verkeersinformatie NDR 1 MV op de FM). Op de B96
de afrit Stahlbrode/Reinberg nemen. Overtocht met de Glewitz veerboot naar Rügen. Verder in de richting
van Garz, Putbus, Vilmnitz, Binz. In Binz rechtuit de Bahnhofstrasse en de Jasmunder Strasse volgen, dan
rechtsaf slaan de Wylichstrasse in, deze tot het einde uitrijden, linksaf slaan en na ca. 800 m bereikt u het
Hapimag resort.
Veerboot naar Rügen (tegen vergoeding) ("Glewitzer Fähre"): vaart tussen april en oktober (vaart de rest van
het jaar niet. Uitzondering: tijdens kerst/Nieuwjaar wordt de veerboot gebruikt wanneer de Oostzee ijsvrij is).
Eerste afvaart 06.00 uur, laatste afvaart 21.40 uur (in het najaar 20.10 uur).
De veerboot gaat elke 20 minuten. Wijzigingen te allen tijde voorbehouden. A.u.b. door infolijn laten
bevestigen. Telefoon +49 (03831)26810.
Belangrijk:
Bij gebruik van een navigatiesysteem (GPS) niet het postadres "Strandpromenade 66" invoeren, maar
"Dünenstrasse 57". U wordt tot aan de supermarkt Edeka geleid. Precies tegenover de supermarkt ligt het
Hapimag resort.
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Trein
IC-Bahnhof Binz. Van daaruit te voet of met de taxi ca. 1 km naar het Hapimag resort. De taxistandplaats
bevindt zich direct bij het station. Bij aankomst per trein zijn langere wachttijden bij de taxistandplaats
mogelijk. Het van tevoren bestellen van een taxi bij aankomst is vanwege het korte traject helaas niet
mogelijk.

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 brievenbussen naast de receptie ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. Meldt u de volgende dag bij de receptie aan voor de bezoekerspas.
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