Informatie bestemming Hapimag Paris
Reis naar de bestemming
Aankomst vanaf de luchthaven
Vanaf vliegveld Roissy Charles de Gaulle:
RER (het regionaal expresnet) lijn B in de richting Parijs tot Châtelet/Les Halles. (*) uitgang Place Carrée bij
Forum des Halles. Aangekomen op de Place Carrée neemt u de uitgang Porte Pont-Neuf. Aan het einde van
de roltrap rechtuit de Rue du Pont-Neuf in. Sla de eerste straat rechts in, de Rue Saint Honoré. Aan de
rechterkant bereikt u na ca.100 meter de Hapimag stadsresidentie.
Vanaf vliegveld Orly:
Metro Orlyval tot Antony. Overstappen op RER lijn B tot Châtelet/Les Halles. Vanaf dit punt verder zoals
hierboven (*) beschreven.
Auto
Afrit “Paris Centre”. Richting Châtelet rijden. Na ca. 20 minuten bereikt u de Rue de Rivoli. Rechts afslaan in
de Rue de l’Arbre Sec (tweede straat rechts na de Rue du Pont Neuf). Na ca. 60 m bereikt u de Hapimag
stadresidentie. Met de auto mag u niet voor 14.00 uur aankomen.
Belangrijk: Bij het binnenrijden van de stad Parijs moeten vanaf april 2017 ook buitenlandse voertuigen een
eco-vignet hebben. Dus ook gasten van Hapimag Paris die per auto of motorfiets aankomen. Het eco-vignet
Crit’Air kost voor een in de EU en Zwitserland geregistreerde auto 4,80 EUR. Het vignet kan worden besteld
op https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande-ext/cgu
Trein
Van Gare du Nord en Gare de l’Est, metro M4 richting Mairie de Montrouge tot Les Halles. Vanaf hier verder
zoals hierboven (*) beschreven.
Van Gare de Lyon, RER lijn 1 M1 richting La Défense. Vanaf hier verder zoals hierboven (*) beschreven.
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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. Onze bewaker begroet u bij de receptie en overhandigt u uw sleutelkaart nadat hij uw persoonlijke
gegevens heeft ontvangen.
2. Graag begroeten wij u de volgende dag bij de receptie voor check-in en geven wij u graag persoonlijke
tips voor uw verblijf in Parijs.

Bijzondere opmerkingen
− Wij beschikken over een beperkt aantal betaald parkeren parkeerplaatsen in onze eigen parkeergarage.
Wanneer u een parkeerplaats nodig hebt, reserveer deze dan tijdig en rechtstreeks bij de receptie in
Parijs. Bij de reservering a.u.b. het type voertuig doorgeven (standaard of stationcar). Let op: de
parkeerplaatsen in de garage zijn toegestaan voor voertuigen met een maximale hoogte van 1,5 meter en
een maximale lengte van 4.5 meter.
− Het aangegeven aantal bedden mag vanwege de brandpreventievoorschriften in geen geval worden
overschreden. Extra bedden zijn niet toegestaan.
− Wij attenderen u op een verhoogd diefstalgevaar in de vakantiestreken, met name op diefstal van auto's,
bagage, voorwerpen van waarde en contant geld, en op de zogenaamde "truc-diefstallen". Wij adviseren
u, uw reisverzekering vóór aanvang van de reis te controleren.
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