Informatie bestemming Hapimag Edinburgh
Reis naar uw bestemming
Vanaf luchthaven Edinburgh met de tram, bus en taxi:
Volg alstublieft de bordjes naar de halte van de 'Airport Tram' (nummer 7 op de plattegrond van de
luchthaven), die ongeveer 300 meter van de aankomsthal ligt. Koop vóór het instappen kaartjes bij de
kaartjesautomaten. U kunt daar contant betalen of met een bankpas. Een enkele reis kost voor volwassenen
GBP 5,50 en een retourtje GBP 8,50. Van beide perrons vertrekken er trams naar het centrum.
Als alternatief voor de tram kunt u gebruik maken van de bus Airlink 100 (nummer 6 op de plattegrond van
de luchthaven). Een enkele reis kost voor volwassenen GBP 4,50 en een retourtje GBP 7,50. Voor buskaartjes
kunt u terecht aan het loket bij de bushalte.
Bij beide mogelijkheden stapt u uit bij de halte 'Haymarket'. Aan de andere kant van de weg (gezien vanaf de
tramhalte) en aan dezelfde kant van de weg (gezien vanaf de bushalte) volgt u de straat 'Clifton Terrace' en
daarna 'West Maitland Street' op het linker trottoir, waarbij u 250 m meeloopt in de rijrichting van de tram of
bus. Dan slaat u linksaf naar 'Palmerston Place'. U ziet nu als het goed is ongeveer 150 meter voor u, aan de
rechterkant van de straat, St. Marys Cathedral liggen met de drie torens. Volg 'Palmerston Place' aan de
rechterkant van de straat zo'n 400 meter en neem vervolgens de tweede afslag naar rechts naar 'Rothesay
Place'. Steek de straat over naar het linker trottoir en houdt na 50 meter links aan om af te slaan naar
'Rothesay Terrace'. Volg deze straat 150 meter tot huisnummer 7 aan de linkerkant en de ingang van het
Hapimag resort.
Als u liever een taxi neemt: de reis van de luchthaven naar het hotel duurt ongeveer 20 minuten en kost u
ongeveer GBP 20,–. U vindt de taxi’s tegenover de terminal, op de begane grond van de parkeergarage
(nummer 1 op de plattegrond van de luchthaven). In de meeste taxi’s kunt u ook met een creditcard betalen,
maar overleg hierover eerst met de taxichauffeur.
Auto
Vanaf de A1 vanuit het zuiden:
Volg de A1 in de richting van City Center. Na ca. 3,7 km slaat u linksaf de 'Milton Road' in. Na nog eens ca. 3,7
km slaat u linksaf de 'London Road' in. Na 2,3 km neemt u op de rotonde de eerste afslag. Na ca. 200 meter
bereikt u de volgende rotonde. Blijf op de middelste rijstrook en neem de tweede afslag in de linker of
middelste rijstrook. Na 1,3 km rechts voorsorteren, om rechtdoor verder te rijden en volg dan de borden
richting luchthaven. Op de eerste rotonde neemt u de eerste afslag en slaat u na 50 meter linksaf. Bij de
volgende verkeerslichten slaat u rechtsaf en sorteert u direct links voor, om linksaf te slaan in de
'Drumsheugh Gardens'. Neem de tweede afslag rechts en volg de weg zo'n 300 meter tot u aan de
rechterkant bij het resort aankomt.
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Trein
Stap uit bij de halte 'Haymarket'.
Na de toegangspoortjes loopt u aan de linkerkant het station uit. Steek de straat over en sla rechtsaf naar
'Clifton Terrace' en daarna 'West Maitland Street'. Volg deze straat op het linker trottoir zo'n 250 meter. Dan
slaat u linksaf naar 'Palmerston Place'. U ziet nu als het goed is ongeveer 150 meter voor u, aan de
rechterkant van de straat, St. Marys Cathedral liggen met de drie torens. Volg 'Palmerston Place' aan de
rechterkant van de straat zo'n 400 meter en neem vervolgens de tweede afslag naar rechts naar 'Rothesay
Place'. Steek de straat over naar het linker trottoir en houdt na 50 meter links aan om af te slaan naar
'Rothesay Terrace'. Volg deze straat 150 meter tot huisnummer 7 aan de linkerkant en de ingang van het
Hapimag resort. Om u te helpen vindt u onder beschrijving een plattegrond.
Als u aankomt op station Edinburgh Waverley, neem dan bij voorkeur een taxi naar 7 Rothesay Terrace.
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