Informatie bestemming Hapimag Interlaken
Reis naar de bestemming
Auto
Vanaf Basel:
Snelweg A2 richting Luzern tot aan knooppunt Egerkingen, vervolgens over de A1 in de richting van Bern. Bij
de splitsing Bern-Wankdorf neemt u de A6 in de richting van Thun.
Vanaf Bern:
Over de snelweg A6 in de richting van Thun, Spiez, Interlaken tot aan afrit "Interlaken Ost". Vanaf afrit
Interlaken Ost, rechts afslaan (Lindenallee) steeds rechtuit, borden volgen: Hapimag, Kursaal, Casino, Victoria
Jungfrau. Bij de tweede rotonde rechts afslaan. Na 100 m links afslaan naar de Hapimag residentie Interlaken.
De inrit naar de Hapimag residentie bevindt zich rechts. Toegang tot de garage en de receptie bevinden zich
achter het gebouw.
Vanaf Zürich:
Snelweg A1 in de richting van Bern. Bij de splitsing Bern-Wankdorf neemt u de A6 in de richting van Thun.
Verder zoals beschreven bij aankomst vanaf Bern. Alternatief: via Luzern, Brünig.
Vanaf Luzern:
De A8 in de richting van Gotthard, Interlaken, Lugano. Bij de splitsing Lopper de richting Brünigpas nemen (in
de wintermaanden uitsluitend met sneeuwkettingen begaanbaar). Na de Brünigpas weer op de snelweg A8
tot aan afrit "Interlaken Ost". Vanaf afrit Interlaken Ost, rechts afslaan (Lindenallee) steeds rechtuit, borden
volgen: Hapimag, Kursaal, Casino, Victoria Jungfrau. Bij de tweede rotonde rechtsaf slaan. Na 100 m links
afslaan naar de Hapimag residentie Interlaken. De inrit naar de Hapimag residentie bevindt zich rechts na
Hapimag. Inrit naar de garage en de receptie achter de residentie.
Trein
Vanaf Luzern met de sneltrein rechtstreeks naar "Interlaken Ost". Vanaf Zürich met de IC-trein (via Bern of
Luzern) naar "Interlaken Ost". Vanaf Basel met de IC-trein rechtstreeks naar "Interlaken Ost". Vanaf de
stations Interlaken West of Ost is het ca. 15-20 minuten lopen over de Bahnhofstrasse en de Höheweg tot
aan de Hapimag residentie. Per taxi of bus (lijn 103 tot halte Kursaal) ca. 5 minuten rijden. Vanuit veel steden
in Duitsland is Interlaken gemakkelijk te bereiken met de trein. Informeer bij uw station of kijk op het
internet: www.bahn.de/fahrplan
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor u bij de receptie
klaar.
1. De Digibox bevindt zich links naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer de laatste 4 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart eruit en open er de hoofdingang mee.
4. Achter de toonbank van de receptie ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
Bijzondere informatie
-

Winkelmogelijkheden in het weekend: zaterdag tot 17.00 uur (levensmiddelenwinkel zaterdag/zondag
tot 22.30 uur, te voet bereikbaar).
Wij bevelen u ons restaurant "Grand Cafe" aan met regionale en internationale keuken.
In de regio Interlaken zijn alle bezienswaardigheden comfortabel per trein, bus of boot te bereiken. In de
Jungfrauregio zijn verbindingen om het halve of hele uur de gewoonte.
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