Informatie bestemming Hapimag Dresden
Reis naar de bestemming
Aankomst vanaf de luchthaven Dresden
S-Bahn/tram:
Van het ondergrondse S-Bahn-station tot aan het Hauptbahnhof Dresden (lijn S2) rijden. Van daaruit de
uitgang City/Prager Strasse nemen en met tramlijn 7 richting Weixdorf gaan of de hoofduitgang/uitgang 1
nemen en met tramlijn 3 richting Wilder Mann gaan. In beide gevallen rijdt u drie stations verder tot de
Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Steek de straat (Ringstrasse) over waar de tram is gestopt en ga over de
Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz). Daarna schuin links de Landhausstrasse inslaan. Na ca. 150 meter ziet
u aan uw linkerkant de stadsresidentie.
Bus/tram:
Met buslijn 77 (vertrekt voor de terminal) tot aan Infineon Nord rijden. Daar direct in de tramlijn 7 richting
Pennrich overstappen en tot aan de Pirnaischer Platz (Stadtmuseum) rijden. Ga ca. 50 meter terug (richting
verkeerslichten) en steek de Ringstrasse over. Dan de Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz) oversteken en
halflinks de Landhausstrasse inslaan. Na ca. 150 meter ziet u aan uw linkerkant de stadsresidentie.
Auto
Vanuit het noorden (Berlijn) en uit het zuiden (Chemnitz, Nürnberg, Stuttgart): neem de A4 tot knooppunt
Dresden West en neem dan de A17 richting Praag/ Dresden Gorbitz. Volg de A17 volgen en neem de afslag
Dresden Südvorstadt / Zentrum. Wanneer u de snelweg heeft verlaten, sla dan linksaf in de richting Dresden /
Zentrum. Volg de weg en volg nu hotelroute A (groene borden). Ter hoogte van het Hauptbahnhof al de
linkerrijstrook nemen en dan verder rechtdoor rijden. Op de Pirnaischer Platz slaat u linksaf richting Zwinger
en volgt u direct iets rechtsaf het Hapimag bord. Na ca. 150 meter ziet u aan de linkerkant het Hapimag
resort. Stop a.u.b. direct voor het resort en laad uw bagage uit. U krijgt bij de receptie een parkeerkaartje
waarmee u de parkeergarage kunt inrijden.
Trein
Vanaf Dresden Hauptbahnhof:
De uitgang City/Prager Strasse nemen en met tramlijn 7 richting Weixdorf gaan of de hoofduitgang/uitgang 1
nemen en met tramlijn 3 richting Wilder Mann gaan. In beide gevallen rijdt u drie stations verder tot de
Pirnaischer Platz (Stadtmuseum). Steek de straat (Ringstrasse) over waar de tram is gestopt en ga over de
Wilsdruffer Strasse (Pirnaischer Platz). Daarna schuin links de Landhausstrasse inslaan. Na ca. 150 meter ziet
u aan uw linkerkant de stadsresidentie.
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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 in onze Digibox.
1. Bij de huisdeur vindt u een toetsenbord waar u de combinatie van cijfers kunt invoeren (neem voor uw
aankomst contact met ons op voor deze combinatie van cijfers). Nadat u de cijfers heeft ingegeven, gaat
de huisdeur automatisch open.
2. Bij binnenkomst vindt u de Digibox aan uw rechterhand, direct naast de hoofdingang. 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 glazen deur waarmee u in het resort komt. Met de sleutelkaart
opent u ook de deur van uw vakantiewoning.
4. Als u een plaats in de parkeergarage heeft gereserveerd, ligt de parkeerticket ook in de Digibox.
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