Informatie bestemming Hapimag Orlando-Lake Berkley
Reis naar de bestemming
Auto
Belangrijk: zorg ervoor dat u voor het verlaten van de luchthaven USD 2,– in munten van 25 cent heeft
(autosnelweg-tol). Daarnaast kunt u bij de meeste autoverhuurbedrijven een pas voor ca. USD 20,– tot USD
40,– per week erbij nemen ("SunPass", "Pay by Plate" of "epass", de benaming verschilt naar gelang het
autoverhuurbedrijf). Met deze pas kunt u door de tolpoorten rijden zonder te betalen. Het systeem herkent
automatisch dat u al voor alle tolwegen betaald heeft. Belangrijk daarbij is, dat u de juiste rijstrook kiest. Kies
de rijstrook die voor "SunPass", "Pay by Plate" of "epass" is bedoeld.
Het is echter ook mogelijk de tol voor de snelwegen contant of met een creditcard te betalen.
Vanaf luchthaven Orlando International:
Neem de South Exit in de richting van Tampa en neem de Greenway South 417 (tolweg, ca. 6,2 mijl). Deze
verlaat u bij de afrit John Young Parkway (South). Rijd over de John Young Parkway tot aan US Highway 192 /
Vine Street (ca. 4,9 mijl) Sla rechtsaf en rijd verder (ca. 2,7 mijl) totdat u links een Wal Mart (supermarkt, grijs
gebouw) en Medieval Times ziet (een nagebouwd kasteel). Tussen deze beide gebouwen slaat u linksaf de
zijstraat 'Oren Brown' in. Na ca. ½ mijl slaat u linksaf de N Roma Way in. Op de "N Roma Way" rijdt u verder
totdat u de toegangspoort tot de Hapimag residentie bereikt. Rijd door de inrit tot het stopbord en sla
rechtsaf. Voor u ligt nu het clubhuis met de receptie.
Van Orlando Sanford International Airport:
Neemt u de E Airport Blvd en rij de Greeneway South 417 op (tolweg, ca. 2,6 mijl). Na ca. 44,2 mijl neemt u
de afrit Exit 6 naar de World Center Drive 536. Hier slaat u linksaf, dit is de SR 535 richting het zuiden. Ga bij
het derde stoplicht naar rechts, dit is de Poinciana Blvd. Na ca 3,1 mijl slaat u linksaf, de Oren Brown Road op.
U volgt deze weg ca 0,7 mijl en dan gaat u rechts de N Roma Way op. Het Hapimag resort ligt aan het einde
van deze straat.
Vanaf Interstate 4 West of East:
Afrit 64, Highway 192, Kissimmee East. Rijd in oostelijke richting via Highway 192, verderop ook wel Vine
Street genoemd. Deze weg volgen, totdat u na ca. 6.7 mijl aan de rechterkant Medieval Times (een
nagebouwd kasteel) ziet. Direct na Medieval Times gaat u rechtsaf (Oren Brown Street). Na ca. ½ mijl slaat u
linksaf de N Roma Way in. Op de "N Roma Way" rijdt u verder totdat u de toegangspoort tot de Hapimag
residentie bereikt. Rijd door de inrit tot het stopbord en sla rechtsaf. Voor u ligt nu het clubhuis met de
receptie.
Vanaf Miami Airport (Florida Turnpike):
South Florida Turnpike
Turnpike naar het noorden (ca. 240 mijl) nemen. Na de tolheffing (Toll Plaza) neemt u afrit (Exit) #242
Kissimmee-St. Cloud. Rijd in westelijke richting via Highway 192, verderop Vine Street genoemd (ca. 9 mijl).
Volg Highway 192 tot aan Bass Road. Na Bass Road ziet u aan de linkerkant een Wal-Mart. Verder zoals
beschreven bij aankomst vanuit Orlando.
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North Florida Turnpike:
Afrit #244 Osceola Parkway. Bij het verkeerslicht slaat u rechtsaf en volgt u Osceola Parkway tot aan John
Young Parkway (ca. 2,5 mijl), hier slaat u linksaf. Volg de John Young Parkway (ca. 2,4 mijl) tot aan Highway
192, ook wel Vine Street genoemd. Sla bij het verkeerslicht rechtsaf en volg Highway 192 (ca. 2,7 mijl) tot u
aan de linkerkant een Wal-Mart (supermarkt, grijs gebouw) ziet en Medieval Times (een nagebouwd kasteel).
Verder zoals beschreven bij aankomst vanuit Orlando.
Openbaar vervoer
Aankomst met het openbaar vervoer wordt afgeraden. Neem contact op met het resort voor meer
informatie.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiehuis klaar.
Omdat het resort in een bewaakt wooncomplex ligt, moet u de reserveringsbevestiging laten zien om bij de
receptie te komen.
1. De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de receptie. Links vindt u een prikbord met een envelop
met uw naam, hierin zit een plattegrond van het resort.
2. Voer uw lidnummer in de digibox in. Deze vindt u op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel eruit. Met de sleutelkaart opent u de deur van uw vakantiehuis.
4. We kijken ernaar uit u de volgende dag te mogen verwelkomen wanneer u zich bij de receptie aanmeldt.
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