Informatie bestemming Hapimag Hamburg
Reis naar de bestemming
Auto
A 24 vanuit het oosten:
Neem de afslag naar links in de richting Sievekingallee en op de rotonde de eerste afslag (Sievekingallee).
Buig op de Sievekingdamm licht naar links en volg deze ongeveer 1 km. Buig licht naar rechts naar de
Hammer Landstraße. Rij verder via de Borgfelder Straße, Berlinertordamm, Kurt-Schumacher-Allee en de
Steinstraße. Het resort bevindt zich aan de rechterkant. Om uw bagage uit te laden, kunt u kort parkeren op
straat.
A7 vanuit het zuiden:
Neem op het Autobahnkreuz 37 - Horster Dreieck een van de twee linkse banen en volg op de A1 de borden
richting Lübeck/Berlin/Hamburg. Houd bij de splitsing links aan en rijd verder over de A255. Volg de borden
naar HH-Centrum / HH-Veddel en HH-Georgswerder. Vervolg uw weg op de Veddeler Brückenstraße/B4/B75.
Houd links aan en rijd verder op de B4. Neem een van de drie rechtse banen sla af op de Amsinckstraße. Rijd
verder over de Deichtorplats en buig daarna licht naar rechts af op de Johanniswall. Links afslaan naar de
Steinstraße. Het Hapimag resort ligt na ca. 200 m aan de rechterkant. Om uw bagage uit te laden, kunt u kort
parkeren op straat.
A1 vanuit het westen:
Zie de beschrijving voor de route via de A7
Luchthaven
Neem de S1 in de richting Wedel tot Hamburg Hauptbahnhof (kies een kaartje voor "Hamburg Hbf Süd").
Neem de uitgang richting Steindamm en ga met de trap naar boven. Loop naar rechts door het
stationsgebouw. Volg vervolgens het bord "ity/ Mönckebergstraße" en loop onder de onderdoorgang door.
Zodra u hieruit komt, bevindt u zich op de Mönckebergstraße tussen de winkels van Saturn en Karstadt Sport.
Loop naar links de straat in die "Lange Mühren" heet. Steek de Bugenhagenstraße over. De volgende straat is
de Steinstraße. Hier slaat u rechtsaf. Het Hapimag resort ligt na ca. 200 m aan de rechterkant. U loopt hier
ongeveer 10 minuten over.
Trein
Stap uit op het station Hamburg Hauptbahnhof. Vanaf het perron loopt u in de richting Mönckebergstraße /
Steindamm. Neem de trap naar boven. Loop naar rechts door het stationsgebouw. Volg vervolgens het bord
"City/ Mönckebergstraße" en loop onder de onderdoorgang door. Zodra u hieruit komt, bevindt u zich op de
Mönckebergstraße tussen de winkels van Saturn en Karstadt Sport. Loop naar links de straat in die "Lange
Mühren" heet. Steek de Bugenhagenstraße over. De volgende straat is de Steinstraße. Hier slaat u rechtsaf.
Het Hapimag resort ligt na ca. 200 m aan de rechterkant. U loopt hier ongeveer 10 minuten over.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor u uw vakantiewoning
klaar.
1. Rechts van de voordeur bevindt zich een toetsenbord. Voer daar een 4-cijferig nummer in dat u vindt op
een plakkaat bij de toegangsdeur.
2. Daarna kunt u de deur openen door aan de deur te trekken. Als u binnenkomt, vindt u aan de
rechterkant een Digisafe. Voer uw lidmaatschapsnummer in en bevestig met de hash key (#). Het
lidmaatschapsnummer vindt u op de reserveringsbevestiging.
3. Er gaat een sleutelcompartiment open, deze bevat uw sleutelkaarten en een routebeschrijving naar uw
appartement.
4. De sleutelkaarten brengen u door de schuifdeur (kaartlezer aan de linkerkant) en in uw appartement.
Vervolgens kunt u de sleutelkaarten te allen tijde voor de hoofdingang gebruiken.
Voor de zekerheid is deze beschrijving bevestigd aan de hoofdingang deur met een noodnummer. U kunt ons
te allen tijde bereiken.
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