Informatie bestemming Hapimag München
Aankomst
Aankomst vanaf luchthaven München
Met de S8 of S1 (S-Bahn) naar Hauptbahnhof (reistijd ca. 45 minuten).
Auto
Vanuit de richting Stuttgart A8:
Na het verlaten van de autosnelweg vanaf het eerste verkeerslicht steeds rechtdoor via de Verdi- en
Amalienstraße en Menzinger Straße tot Romanplatz, dan links invoegen en half links verder in de
Arnulfstraße. Bij de Wilhelm-Hale-Straße rechts afslaan en over de Friedheimer Brücke (brug over spoorweg).
Na de brug (verkeerslicht) links afslaan in de Landsbergerstraße, tot aan het einde van de straat rijden, dan na
een scherpe bocht rechts meteen links afslaan in de Schwanthalerstraße. Tot aan het einde van deze straat
rijden, dan rechts de Sonnenstrasse inrijden en meteen weer rechts de Landwehrstrasse inrijden.
Vanuit de richting Nürnberg A9:
De A9 volgen tot de uitrit München-Schwabing. Aan het einde van de A9 (scherpe bocht naar rechts) richting
centrum rijden (niet de tunnel nemen). Bij het volgende verkeerslicht links de Leopoldstraße inrijden en
verder rechtdoor, voorbij de Siegestor naar de Ludwigstraße. Bij de Feldherrenhalle rechts afslaan in de
Briennerstraße, bij het volgende kruispunt links aanhouden, over de Maximiliansplatz tot Lenbachplatz (links
invoegen). Bij de Karlsplatz (Stachus) links de Sonnenstraße inrijden, verder rechtdoor en vervolgens rechts
afslaan in de Landwehrstraße
Vanuit de richting Salzburg A8:
Al bij het knooppunt “München Süd” voor München richting Garmisch rijden tot aan het einde van de
autosnelweg. De snelweg gaat direct over in de Mittlerer Ring. Deze volgen tot aan de uitrit Pasing-Stadtmitte
(in een tunnel). Rechts afslaan in de Landsbergerstraße, die tot aan het einde uitrijden, na een scherpe bocht
rechts links invoegen en afslaan in de Schwanthalerstraße. Tot aan het einde van deze straat rijden, dan
rechts de Sonnenstraße inrijden, en bij de volgende straat rechts in de Landwehrstraße afslaan.
Vanuit de richting Lindau A96:
De autosnelweg tot het einde volgen. De snelweg gaat direct over in de Mittlerer Ring. Deze volgen tot aan
de uitrit Pasing-Stadtmitte. Verder zoals beschreven onder aankomst vanuit de richting Salzburg
Trein
Op dit moment wordt in München het tweede hoofdtraject van de S-Bahn gebouwd. Deze werkzaamheden
duren waarschijnlijk tot einde 2027. Bij aankomst per trein moet u daarom wat meer tijd plannen en geduld
hebben. Maar de afstand van het Hauptbahnhof naar het resort bedraagt slechts ca. 500 meter.
Hoofduitgang rechts nemen en de Schillerstraße inlopen tot aan de Landwehrstraße, dan links, na ca. 30 m
bereikt u het Hapimag Resort München.
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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 rechts 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. Met de sleutelkaart opent u ook de deur van
uw vakantiewoning.
4. Bij de entree ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.

Bijzondere opmerkingen
− Op dit moment worden in Duitsland in verschillende steden en gemeenten blijvende milieuzones
ingericht. Het rijden in milieuzones is slechts met een daartoe bestemde sticker toegestaan. Dit geldt ook
voor motorvoertuigen uit het buitenland. Informatiepunt: www.tuev-sued.deHet gebruik van de garage is
alleen toegestaan na instructie door een medewerker van het resort. Het is verboden te stoppen voor de
volledige inritzone (binnenplein). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zijn het binnenplein en de garage niet
toegankelijk voor auto’s.
− Aangezien de garage uitsluitend bereikbaar is via een autolift en bovendien over
hefplatform-parkeerplaatsen beschikt, zijn de volgende maximale voertuigafmetingen toegelaten: lengte
5 m, breedte 2,10 m incl. de twee buitenspiegels, hoogte 1,5 m, max. voertuiggewicht 2 t. Te hoge
imperialen of skirekken moeten voor het binnenrijden worden gedemonteerd.
− Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor voertuigen ter beschikking, d.w.z. enkel voor auto’s die niet van
de norm afwijken en de hierboven vermelde afmetingen niet overschrijden. Reserveren van tevoren is
niet mogelijk.
− De Honesty Shop biedt u in het resort een selectie aan dranken en levensmiddelen.
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