Informatie bestemming Hapimag Houseboats Alsace
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf Lyon/Dijon (A31):
De A31 richting Metz/Nancy bij afslag nr. 11 verlaten en op de D974 in de richting
Neuves-Maisons/Colombey-Les-Belles ca. 1,3 kilometer doorrijden tot Allain. Daar rechtsaf, naar de D331 in
de richting van Thuilley-aux-Groseilles/Neuves-Maisons/Nancy. In Ludres op de rotonde rechtsaf naar de Rue
Pasteur, na ca. 300 meter linksaf, naar de snelweg A330/E23. Na ca. 17 km op de A33 (die overgaat in de
N333) doorrijden in de richting Strasbourg/Lunéville/Zone Industrielle Fléville. Na 20 km neem u de afslag in
de richting van Marainvillier en vervolgt u de reis op de D99/D 400. In Marainvillier slaat u rechtsaf, naar de
D161. In Emberménil slaat u linksaf naar de D19. Na ca. 7 km, in Vaucourt, rijdt u verder op de D89 A, richting
Lagarde. In Lagarde steekt u de kanaalbrug over en slaat u na ca. 100 meter linksaf, richting haven.
Vanuit Luxemburg (A31/E25) via Metz (A4/E25):
Route naar Frankrijk via Luxemburg en de A31/E25. Thionville passeren en de A4/E25/E50 in de richting van
Metz-Est/Saarbrücken/Strasbourg volgen. Daarna doorrijden op de A315, richting Metz-Est/Château-Salins/
Technopole Metz 2000. Op de N431 de richting Nancy/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et
Congrès/Technopôle volgen. Na ca. 13 km bij het knooppunt, afslag D955 in de richting
Strasbourg/Mohrange/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès nemen. Door
Château-Salins rijden. Na ca. 20 km in Bourdonnay slaat u rechtsaf en rijdt u verder op de D155 W richting
Lagarde. In Lagarde slaat u rechtsaf naar de Grand Rue en na ca. 50 m linksaf naar de haven.
Vanuit Parijs (A4) – l’autoroute de l’Est:
Neem de A4/E50 en passeer Reims en Châlon-en-Champagne. U vervolgt de route op de A315, richting
Metz-Est/Château-Salins/Borny/Technopole Metz 2000. Op de N43 volgt u de richting
Nancy/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès/Technopôle. Neem de afslag in de richting
van de D955 Strasbourg/Mohrange/Château-Salins/Aéroport Régional/Centre Foires et Congrès, vervolgens
doorrijden tot aan Metz. Op de rotonde neemt u de derde afslag: D955 richting
Strasbourg/Château-Salins/Aéroport Régional. Door Château-Salins rijden. Na ca. 20 km in Bourdonnay slaat
u rechtsaf en rijdt u verder op de D155 W richting Lagarde. In Lagarde slaat u rechtsaf, naar de Grand Rue en
na ca. 50 m linksaf naar de haven.
Vanuit Basel via Colmar (A35):
Route naar Frankrijk via de A 35, richting Mulhouse/ Colmar. Na Colmar, ter hoogte van Séléstat neemt u de
afslag nr. 17 in de richting van Nancy en op de N59 rijdt u via Saint-Dié-des-Vosges verder in de richting van
Nancy. Na Bacarat linksaf naar de D935. Na ca. 10 km nadat u Domèvre sur Vezouze bent gepasseerd, slaat u
rechtsaf naar de N4/ D400. Na ca. 7 km na Blamônt slaat u linksaf naar de D7. U rijdt door Avricourt, waarna
u de D 40, richting Moussey volgt. In Moussey slaat u linksaf naar de D89, in de richting van Lagarde. Na ca. 6
km arriveert u in Lagarde. In Lagarde slaat u rechtsaf, gaat u het kanaal over en slaat u na ca. 50 m linksaf
naar de haven.
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Trein
Regionale treinen vanuit Parijs, Straatsburg, Nancy en Metz stoppen in het station van Sarrebourg (ca. 34 km
van de vertrekhaven in Lagarde). Vanuit Sarrebourg kunt u een auto huren of uw reis per taxi voortzetten.
Wij bestellen de taxi graag voor u. Stuur 7 dagen voor aankomst een e-mail met vermelding van het tijdstip
van aankomst en het aantal personen naar alsace@hapimag.com.
Onze vertegenwoordiging in Elzas-Lotharingen
NAVIG'FRANCE
Port de Plaisance
67 rue Basse
57810 LAGARDE
Frankrijk
Tel: +33 (3) 87 86 65 01
Fax: +33 (3) 87 86 64 13

Routevoorstel voor uw tocht met de woonboot (heen- en terugreis) met tijdinschatting
van
Lagarde
Lagarde
Lagarde
Lagarde

naar
Saverne
Strasbourg
Sarreguemines
Nancy

km
120
204
166
90

Sluizen
42
84
68
28

Uren
ca. 28
ca. 50
ca. 38
ca. 16

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem dan contact op met de woonboot basis. Onze
medewerker deelt u mee, waar u de sleutel kunt vinden. Houd er rekening mee dat er op zondag geen
briefings worden gegeven.

Bijzondere opmerkingen
− Neem a.u.b. de reisvoorwaarden en opmerkingen in de actuele Hapimag Boekingsinformatie in acht.
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