Informatie bestemming Hapimag Merano
Reis naar de bestemming
Busverbindingen
Hauptbahnhof (centraal station) München – Merano. Elke zaterdag van eind maart tot begin november.
Reistijd ca. 4 uur.
Schriftelijke reservering/boeking bij de Kurverwaltung Merano, Freiheitsstrasse 35, IT-39012 Merano
info@meraninfo.it
Südtirol-Express St. Gallen - Zürich - Merano. Elke zaterdag van april tot eind oktober. Reistijd ca. 4 uur.
Informatie via Kurverwaltung Merano.
Auto
Let op: alle wijken in Merano zijn onderverdeeld in gekleurde zones. Het Hapimag resort bevindt zich in de
bruine zone.
Via de Reschenpas:
afslag Merano/Marling, verder over de snelweg richting centrum Merano. Volg de bruine hotelroute. Het
Hapimag resort ligt in de villawijk Obermais, Waalweg 18. Voer bij gebruik van een navigatiesysteem of een
routeplanner als eindbestemming in: "Winkelweg 38, 39012 Merano".
Via Bolzano:
afslag Bolzano-Zuid, over de snelweg naar Merano. Afslag Merano-Zuid (Sinich) en de bruine hotelroute
volgen. Het Hapimag resort ligt in de villawijk Obermais, Waalweg 18. Voer bij gebruik van een
navigatiesysteem of een routeplanner als eindbestemming in: "Winkelweg 38, 39012 Merano".
Via de Jaufenpas:
Volg in Merano de bruine hotelroute. Het Hapimag resort ligt in de villawijk Obermais, Waalweg 18. Voer bij
gebruik van een navigatiesysteem of een routeplanner als eindbestemming in: "Winkelweg 38, 39012
Merano".
Trein
Er zijn vanuit Oostenrijk en Duitsland treinverbindingen naar station Merano. Afhankelijk van de route stapt u
in Bolzano over. Ook vanuit Zwitserland en Italië rijden er dagelijks treinen richting Merano.
Op het station van Merano kunt u bus N4 (er zijn twee haltes in de buurt van het resort: Maiapark en
Parinistrasse) of een taxi nemen om naar het Hapimag resort te gaan.

Hapimag | Waalweg 18 | 39012 Merano (BZ) | Italien | www.hapimag.com
T +39 (0473) 27 46 00 | F +39 (0473) 27 46 01 | merano@hapimag.com

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1. De Digibox bevindt zich links naast de deur van de toegangspoort.
2. Voer uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. In de Digibox ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.

Bijzondere opmerkingen
− Volgens de Italiaanse wet mogen in Italië geen contante betalingen worden gedaan met een bedrag
hoger dan EUR 3000,00. Hogere bedragen moeten absoluut met een pinpas, creditcard of cheques
worden voldaan.
− Onze residentie ligt aan een zeer druk bereden straat in de wijk.
− Maximum hoogte van de parkeerplaatsen in het resort 2,30 meter.
− Wij attenderen u op een verhoogd diefstalgevaar in de vakantiestreken, met name diefstal van auto's,
bagage, waardevolle zaken en contant geld en de zogenaamde 'truc-diefstallen'. Wij raden u aan voor
aanvang van de reis uw reisverzekering te controleren
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