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
Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem dan voor aankomst contact op met het resort.
Wij informeren u dan over de toegangsmogelijkheden en de ontvangst van uw sleutelkaarten voor uw
vakantiewoning.
02.05.2019/DSC/Aanpassingen voorbehouden
Hapimag Interlaken| Höheweg 95 | 3800 Interlaken | Schweiz | www.hapimag.com
T +41 (33) 8 28 91 00 | F +41 (33) 8 82 91 25 | interlaken@hapimag.com

