Informatie bestemming Hapimag Londen
Reis naar de bestemming
Individuele reis naar de bestemming
Metro (station Lancaster Gate):
Het metrostation Lancaster Gate aan de Central Line ligt in de buurt van het Hapimag Resort Londen. Vanaf
dit station kunt u het resort als volgt te voet bereiken: sla bij de uitgang rechtsaf en volg de Bayswater Road
(ca. 200 m), sla dan rechtsaf de straat Lancaster Gate in en neem direct weer de eerste straat links. Volg de
weg tot aan het Hapimag resort, dat zich op de rechterhoek van de volgende kruising bevindt.

Vanaf vliegveld Heathrow:
Variant 1: Met de trein Heathrow Express of Connect* tot aan station Paddington. Na het verlaten van het
station gaat u rechtsaf naar de hoofdstraat (Praed Street). Volg deze straat (nu Craven Road) tot u bij Craven
Terrace komt. Sla linksaf naar Craven Terrace. Volg de weg tot aan het Hapimag resort, dat zich op de
rechterhoek van het volgende kruispunt bevindt.
Variant 2: met de metro tot aan Holborn station aan de Piccadilly Line en vervolgens overstappen op de
Central Line tot aan Lancaster Gate station. Aansluitend verder zoals beschreven bij metro.
*Heathrow Express – elke 15 minuten
*Heathrow Connect – elke 30 minuten
Vanaf vliegveld Gatwick:
Met de trein Gatwick Express of Southern** tot aan Victoria station. Vervolgens zijn er twee varianten
mogelijk.
Variant 1: met de metro neemt u de Circle- of de District-Line naar Notting Hill Gate Station. Vandaar met de
Central Line naar Lancaster Gate Station.. Aansluitend verder zoals beschreven bij metro.
Variant 2: met de bus nr. 148 tot aan Leinster Terrace. Deze halte ligt het dichtst bij het resort.
**Gatwick Express – elke 15 minuten
**Southern – ca. elke 20 minuten
Vanaf vliegveld Stansted:
Met de trein Stansted Express*** tot aan Liverpool Street station. Vervolgens overstappen op de metro
(Central Line) tot aan Lancaster Gate station. Aansluitend verder zoals beschreven bij metro.
***Stansted Express – elke 15 minuten
Vanaf City Airport:
Met de Docklands Light Railway tot aan Bank. Van hieruit met de metro verder naar Lancaster Gate Station
op de Central Line. Dan verder zoals beschreven bij metro. Dit is niet de kortste weg, maar wel het handigste
met bagage.
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Vanaf vliegveld Luton:
Met de Green Line bus nr. 757 of Easybus tot aan halte Marble Arch. Vanaf Marbel Arch kunt u met de metro
naar Lancaster Gate Station. Aansluitend verder zoals beschrevenbij het gedeelte over de reis met de metro.
Of met de trein van Luton naar Kings Cross. Van daaruit met de metro (Victoria Line) naar Oxford Circus
station. Vervolgens overstappen op de Central Line tot aan Lancaster Gate station. Aansluitend verder zoals
beschreven bij metro.
Trein
Vanaf alle stations met de metro (Central Line) tot aan Lancaster Gate station. Aansluitend verder zoals
beschreven bij metro.
Auto
Richting "Central London", vervolgens richting West End en Marble Arch. Vanaf Marble Arch verder richting
"The West". U bent nu op de Bayswater Road; rijd verder en sla rechtsaf de straat Lancaster Gate in. Het is
niet aan te raden om met de auto naar de bestemming te reizen. Het Hapimag Resort Londen beschikt niet
over eigen parkeerplaatsen en u moet veel parkeergeld betalen. Daarnaast maken het links rijden en de grote
verkeersdrukte de reis naar de bestemming extra lastig.
Houd er rekening mee, dat tijdens de drukke verkeersperiodes (maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur)
voor het stadscentrum een tol (Congestion Charge) van GBP 11,50 wordt geheven. Ons resort ligt buiten deze
zone. De kosten kunnen via het internet (www.cclondon.com) of telefonisch (+44 845 9 00 12 34) middels
een creditcard 90 dagen van tevoren worden voldaan.
Met navigatiesysteem (GPS): N51° 30' 43"- W0° 10' 47".
Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar in de zogenaamde 'Digibox'.
1. De Digibox bevindt zich 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. Open onmiddellijk het aangegeven vakje haal de sleutelkaart eruit en gebruik deze om de hoofdingang
te openen. De sleutelkaart geeft u ook toegang tot uw vakantiewoning.
4. In het ingangsbereik ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie
5. De sleutelkaart is geldig tot 11.00 uur de volgende dag. U ontvangt een nieuwe bij het inchecken bij de
receptie. Voor eventuele problemen bij het vinden van uw sleutels kunt u ons altijd bereiken op 0044
7377 421878.
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