Informatie bestemming Hapimag Braunlage
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit de richting Kassel:
Snelweg A7 afslag Göttingen Nord de B27 in de richting van Herzberg, Bad Lauterberg, Braunlage nemen.
Vanuit de richting Hannover:
Snelweg A7, afslag Salzgitter/Goslar, richting Goslar, Bad Harzburg, Torfhaus, Braunlage Mitte.
Vanuit de richting Berlijn:
De A2 nemen naar Braunschweig, in Braunschweig afslag Goslar/Bad Harzburg, op de stadssnelweg
Braunschweig, daar afslag Bad Harzburg op de snelweg direct naar Bad Harzburg. Vanuit Bad Harzburg de B4
nemen naar Braunlage. Afslag Braunlage Mitte.
Vanuit de richting Dresden/Leipzig:
Via Nordhausen, dan B4 tot Braunlage via Rothesütte, Hohegeiss
Trein
Neem de trein naar het station van Bad Harzburg, ongeveer 25 km van het resort. Er is een bus (lijn 820) voor
het station van Bad Harzburg. Deze bus stopt direct tegenover het Hapimag Resort Braunlage bij de halte
"Braunlage Herzog-Wilhelm-Strasse" (reistijd ca. 30 minuten).

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 links naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer uw lidnummer in. Als uw lidnummer uit minder dan 7 cijfers bestaat, voer dan eerst een “0” in om
tot 7 cijfers te komen. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel eruit. Met de sleutel opent u de poort van de garage en ook de deur van uw
vakantiewoning.
4. In de brievenbus rechts naast de receptie ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. Meld u aan de receptie de volgende morgen vanaf 8.00 uur, om meer informatie over uw verblijf te
krijgen.
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