Informatie bestemming Hapimag Cavallino
Heenreis
Individuele heenreis
Vanaf luchthaven Marco Polo
Via Venetië: neem de rode of blauwe buslijn vanaf Alilaguna tot aan het station Venetië/San Marco/San
Zaccaria (75 minuten). Hier neemt u de boot van ACTV, lijn 14 tot Punta Sabbioni (35 minuten). Vanaf Punta
Sabbioni bereikt u Cavallino met buslijn 5 in de richting Punta Sabbioni – Cavallino – Lido di Jesolo (15 – 20
minuten) of met buslijn 23A in de richting Lido di Jesolo – Cavallino – Treporti. Vanaf de bushalte Cavallino –
Restaurant Campiello ligt het Hapimag resort op loopafstand.
Via Lido di Jesolo: Ga naar Lido di Jesolo – met de “Jesolo Express” (30 minuten) of met ATVO-buslijn 10 (35
minuten) of 10A (45 minuten). Loop naar het busstation Lido di Jesolo. Hier neemt u bus 23A in de richting
Punta Sabbioni tot aan de bushalte Cavallino – Restaurant Campiello (20 minuten). Het Hapimag resort ligt
dan op loopafstand.
Van medio mei tot medio september: ga met de “Litorale del Cavallino – Aeroporto Express” via de Via delle
Batterie (60 minuten) of de Via Baracca (50 minuten) direct naar Cavallino.
Vanaf luchthaven Treviso
Met de ATVO-bus gaat u naar Lido di Jesolo (180 minuten), waarbij u in Mestre moet overstappen. Hier
neemt u bus 23A in de richting Punta Sabbioni tot aan de bushalte Cavallino – Restaurant Campiello (20
minuten). Het Hapimag resort ligt dan op loopafstand.
Van medio mei tot medio september: Met de “Litorale del Cavallino – Aeroporto Express” gaat u via de Via
delle Batterie (100 minuten) of de Via Baracca (90 minuten) direct naar Cavallino.
Trein
Vanaf de treinstations St. Lucia Venezia, Mestre Venezia en San Donà di Piave gaat u met de ATVO-bus via
Lido di Jesolo verder naar Cavallino.
Auto
Op de snelweg A4 neemt u de afslag Venezia Mestre, op de A27 de afslag Noventa/San Donà di Piave. Rijd
door in de richting Jesolo. Volg op de SP42 de borden Cavallino – Punta Sabbioni.
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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 links 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 (als het eerste cijfer een 0 is, voer dan de laatste 3 cijfers in).
3. Neem de sleutelkaart en de beschrijving van waar uw vakantiewoning zich in het resort bevindt. De
sleutelkaart opent de deur van uw vakantiewoning. Als er geen sleutel compartiment automatisch wordt
geopend, ziet u op het scherm het nummer van het compartiment dat is ontgrendeld. Je moet het
openen.
4. De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 12.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.
Als er zich onverwachte problemen voordoen, kunt u de aanwezigheidsdienst bereiken via 0039 339 339 7 55
18 07.
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