Informatie bestemming Hapimag Hörnum
Reis naar de bestemming
Auto
Met autotrein vanaf Niebüll. Bij aankomst in Westerland op het perron in de rijrichting van de trein,
rechterspoor:
Bij aankomst in Westerland vanaf het perron de weg volgen. Bij het verkeerslicht linksaf de Keitumer
Landstrasse inslaan. Na ca. 800 m bereikt u het station. Bij het verkeerslicht verder de weg volgen (de
Keitumer Landstrasse gaat over in Trift en later in de Lorens-de-Hahn-Strasse). Nu bevindt u zich op de
doorgaande weg van Westerland, die na ca. 15 km bij Hörnum uitkomt. Na nog eens 1,8 km vindt u aan de
rechterkant het Hapimag resort Hörnum.
Bij aankomst in Westerland op het perron in de rijrichting van de trein, linker perron:
Rijd bij de uitgang van het Sylt-Shuttle terrein naar rechts, en sla bij de kruising linksaf (de straat Trift gaat na
een klein stuk over in de Lorens-de-Hahn-Strasse). Nu bevindt u zich op de doorgaande weg van Westerland,
die na ca. 15 km bij Hörnum uitkomt. Na nog eens 1,8 km vindt u aan de rechterkant het Hapimag resort
Hörnum.
Belangrijk:
Parkeer bij aankomst uw auto a.u.b. op de tegenoverliggende parkeerplaats en ga daarna naar de receptie
om in te checken (laat de bagage in de auto).
Trein
Vanaf het station is het nog ca. 17 km tot aan Hörnum. U kunt rechtstreeks vanaf het station per taxi of bus
(lijn 2 tot Hörnum Strandweg, elke 20 tot 30 min.) naar het resort Hörnum.
Veerboot
Met de veerboot Rømø/Sylt. Vanaf de haven List in de richting van Westerland, in Westerland verder in de
richting van Hörnum rijden. Vanaf station Westerland verder zoals beschreven bij aankomst per auto.
VVV-kantoren
− Tourismusservice Hörnum, Rantumer Str. 20, DE-25997 Hörnum,
Tel. +49 (4651)9 62 60, fax +49 (4651)96 26 66, info@hoernum.de
− Informatie over evenementen en strandstoelverhuur (reservering):
Kurverwaltung Hörnum, Strandweg 2, DE-25997 Hörnum,
Tel. +49 (4651)9 62 60, fax +49 (4651)96 26 66, info@hoernum.de
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− Informatie autotrein Niebüll - Westerland, dienstregeling Sylt-Shuttle:
Tel. +49 (4651) 9 95 05 65, fax +49 (4661) 44 32
Internet: www.syltshuttle.de
− Reservering veerboot Rømø/Sylt Linie GmbH, List/Sylt
Tel. +49 (4651) 87 04 75, fax +49 (4651) 8 714 46

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

De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang.
Voer de laatste 6 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets (of een extra 0 voor 5-cijferige
lidnummers). U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
Neem de plattegrond en de sleutelkaart eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutelkaart opent
u ook de deur van uw vakantiewoning.
Meld u alstublieft de volgende dag bij de receptie aan, dan geven wij u graag nog persoonlijke
aanbevelingen voor uw verblijf en uw bezoekerspas voor de strand.

Bijzondere opmerkingen
− Het openbare poolgedeelte en de welnessruimte Düün Bad & Spa (zonder behandelingen) zijn gratis voor
Hapimag-leden. Het Spa-gedeelte is voor kinderen jonger dan 15 jaar alleen op zondag geopend.
Kinderen vanaf 15 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene toegang tot de spa.
− Badjassen en saunahanddoeken kunt u tegen betaling ter plaatse lenen.
− Mocht u buiten de openingstijden aankomen, dan krijgt u uw sleutelkaart via de digibox. - Voer de laatste
zes cijfers in van uw lidnummer en druk op de hekje-toets (#). Voorbeeld: 123456#
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