Informatie bestemming Hapimag Müritz Woonboten
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit alle richtingen aankomst via de A19 (Berlijn-Rostock):
Afslag 18 Röbel/Müritz, ca. 20 km steeds de B198 richting Neustrelitz volgen. In Vietzen, neem niet de eerste
afslag links naar Rechlin, maar sla pas 500 meter na het plaatsje bij de folgende kruising linksaf richting
Rechlin-Boek. Rijd richting Boek op de provinciale weg genaamd Ellerholz. Sla na ca. 4,4 km, bij het
fabrieksterrein “GSE”, linksaf (volg de borden Kuhnle/Hapimag / Hafendorf Müritz Claassee). Neem na. ca.
500 meter de tweede straat rechts. Rijd voorbij het kantoor van Kuhnle en sla dan linksaf naar de Capitain’s
Inn. Aan het einde van de weg kunt u uw auto parkeren op de parkeerplaats en u aanmelden bij de receptie
van Kuhnle in de Capitain’s Inn of inhet hoogseizoen bij het haven bureau.
Let op: op de route vanaf de snelweg A19 naar het Hafendorf Müritz bevinden zich twee vaste flitspalen. De
eerste bevindt zich vlak na afrit 198 in Dambeck bij het Shell-tanksation (70 km/h- zone). De tweede staat
langs de doorgaande weg in Vipperow (50 km/h-zone).
Trein
Reis met de Deutsche Bahn naar station Neustrelitz en vervolg uw reis naar het Hafendorf met een taxi. Of
met de trein naar Waren en van daaruit met de bus of taxi naar Hafendorf Rechlin.
Vliegtuig
Grootste luchthaven Berlijn-Tegel – van daaruit met een huurauto naar het Hafendorf of vanuit Berlijn-Tegel
met de trein naar Neustrelitz of Waren (Müritz) en van daaruit met de taxi naar het Hafendorf.
Taxi
Neustrelitz
Taxi am Bahnhof
Tel.: +49 3981 2222
Waren (Müritz)
Taxi-Zentrale am Bahnhof
Tel: +49 3991 167167
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Routevoorstel voor uw tocht met de woonboot (heen- en terugreis) met tijdinschatting
van
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz
Hafendorf Müritz

naar
Plau
Rheinsberg
Fürstenberg, Lychen
Neustrelitz

km
86
89
128
170

Sluize
0
8
14
18

Dagen
3
3
7
7

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem voor 17.00 uur contact op met de woonboot
basis. Voor gasten zonder vaarbewijs is de theoretische instructie verplicht. De begin is meestal vanaf ca.
15.00 uur.
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