Informatie bestemming Hapimag Flims
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit de richting Zürich over snelweg A3, vanuit de richting Bodensee (St. Margrethen) over snelweg A13 in
de richting Sargans/Chur rijden.
Vanaf Sargans verder over de A13 in de richting van Chur/San Bernardino tot afrit Flims/Disentis. Vanaf daar
rijdt u ca. 15 km tot aan Flims. Vóór de tunnel van Flims de afslag rechts naar Flims nemen. Langs de
hoofdweg door het dorp Flims rijden, langs het dalstation van de liften (aan de rechterkant) en de brug
oversteken; rechts ziet u de bouwplaats van het Stenna Center. Ca. 150 meter na de brug slaat u rechtsaf
(Hapimag bord) en over de Via Gutveina rijdt u ca. 200 meter richting bergen tot aan het Hapimag Resort
Flims.
Trein
Directe treinverbindingen tot aan Chur. Overstappen op de postbus, die in ca. 35 minuten naar Flims rijdt.
Het busstation in Chur bevindt zich vooraan in het stationsgebouw (op het bovenste parkeerdek). Kaartjes
kunt u direct in de bus kopen.
Eén halte na het dalstation van de liften uitstappen, halte 'Promenada'. Via de hoofdstraat gaat u ca. 200
meter terug tot de aftakking Via Gutveina (Hapimag bord) en op de Via Gutveina gaat u ca. 200 meter
omhoog tot aan het Hapimag Resort Flims. Afstand van de postbushalte tot aan het resort ca. 400 meter.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning klaar.
1.
2.
3.
4.

De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang.
Voer uw lidnummer in. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
Neem de sleutel eruit. Hiermee opent u de deur van uw vakantiewoning.
Rechts naast de Digibox bevindt zich een witte brievenbus. U kunt deze openen, hier ligt er een envelop
voor u klaar met belangrijke informatie zoals een resort plattegrond en locatie de uw woning,
parkeerplaats, stroomkaart etc.
5. De tweede sleutel ontvangt u de volgende morgen vanaf 07.30 aan de receptie.
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Bijzondere opmerkingen
− Wij raden ons restaurant “Bündner Stube” aan, met gerechten uit de regionale keuken. Geopend van
16.00 uur voor een aperitief, daarna warme keuken van 18.00 uur tot 21.00 uur
− Winkelmogelijkheden in het weekend (zaterdag): 's winters tot 17.00 uur, 's zomers tot 16.00 uur (op 15 –
20 minuten lopen vanaf het resort).
− Een kleine Honesty Shop in beschikbaar in het resort
− Broodjesservice, ook op zondag en op feestdagen
− Wellness- set verkrijgbaar bij de receptie (badjas, wellnesshanddoek, douchehanddoek, handdoek ->
handdoeken kunnen dagelijks worden vervangen)
− Raadzaam: sportkleding, sport- en wandelschoenen meenemen. Uitgebreid sportprogramma, het hele
jaar door (nordic walking, wandelen, enz.)
− Parkeerplaats in de garage (verplicht, tegen vergoeding). Per vakantiewoning is er slechts één
parkeerplaats in de garage beschikbaar. Elk extra voertuig moet voor aanvang van de reis bij de receptie
in Flims gemeld worden
− Tijdens de wintermaanden zijn winterbanden absoluut noodzakelijk en sneeuwkettingen worden
aanbevolen
− Skipas-weekkaarten en arrangementen voor skischolen kunnen direct in het resort worden geboekt
− In Flims zijn de liften in mei buiten gebruik. In juni is er beperkt gebruik van de liften naar Foppa
− Gratis busvervoer in de Alpenarena van Flims-Laax-Falera

28.02.2019/DSC/Aanpassingen voorbehouden

Hapimag Vitget Alpin| Via Gutveina 8 | 7018 Flims Waldhaus | Schweiz | www.hapimag.com
T +41 (81) 9 28 11 11 | F +41 (81) 9 28 12 12 | flims@hapimag.com

