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. 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.
Stap uit bij de halte “Bergbahnen” in Flims. In het Stenna-Center neemt u de lift naar de 2e verdieping. Vanaf
hier komt u direct op het toegangspad, dat u in slechts 2 minuten te voet naar het Hapimag Resort Flims
brengt, zonder dat u de hoofdweg moet oversteken of met uw bagage de trap op moet.

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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