Informatie bestemming Hapimag Punkaharju
Reis naar de bestemming
Veerboten
Wij bevelen de Finnlines aan, die tussen Travemünde (DE) en Helsinki (FI) vaart. Als alternatief de route via
Zweden, van Travemünde (DE) of Rostock (DE) naar Trelleborg (SE). Of de route van Puttgarden (DE) naar
Rødby (DK), en van Stockholm (SE) naar Helsinki of Turku (FI). Meer informatie: www.finnlines.com,
www.vikingline.fi, www.tallinksilja.com, www.stenaline.com, www.ttline.com
Auto
Helsinki (Wegnr. 7/6) -Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Parikkala-Särkisalmi in de richting van Savonlinna
(Wegnr. 14) tot Punkaharju. Bij het tankstation (Shell) rechts afslaan en wegnr. 479 in de richting van
Kesälahti volgen. Na ca. 8 km links de borden Hapimag volgen.
Alternatief: Helsinki-Lahti (wegnr. 4/5) -Mikkeli-Juva-Savonlinna (wegnr. 14) in de richting van
Lappeenranta tot Punkaharju. Bij het tankstation (Shell) slaat u linksaf en volgt u de weg 479 richting
Kesälahti. Na ca. 8 km links de borden Hapimag volgen.
Vliegtuig
Vanaf luchthaven Joensuu (ca. 130 km)
Volg de weg 501, verder rijden richting Joensuu (weg 17) en dan in de richting van Lappeenranta (weg 6).
Na Kesälahti slaat u rechtsaf in de richting van Punkaharju en volgt u weg 479. Na ca. 15 km rechts de
borden Hapimag volgen.
Vanaf luchthaven Helsinki (ca. 350 km)
Met de huurauto of met de trein..
Van de luchthaven van Savonlinna (ca. 45 km)
Met de huurauto of met de taxi. Deel het resort mee wanneer en waar u aankomt, zodat een taxi voor u
kan worden geboekt.
Vanaf luchthaven Tampere (ca. 410 km)
Tampere-Lahti-Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Parikkala-Särkisalmi richting Savonlinna tot Punkaharju. Bij
het tankstation (Shell) slaat u rechtsaf en volgt u de weg 479 richting Kesälahti. Na ca. 8 km links de
borden Hapimag volgen.
Vanaf luchthaven Lappeenranta (ca. 140 km)
Lappeenranta (wegnr. 6)-Imatra-Parikkala-Särkisalmi in de richting van Savonlinna (wegnr. 14) tot
Punkaharju. Bij het tankstation (Shell) slaat u rechtsaf en volgt u de weg 479 richting Kesälahti. Na ca. 8 km
links de borden Hapimag volgen.
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Trein
Trein Helsinki-Parikkala (overstappen op hetzelfde perron 5 min.) -Punkaharju (reisduur ca. 4 uur). Vanaf
het dorpscentrum van Punkaharju met de taxi (ca. 10 minuten rijden). Deel het resort mee wanneer en
waar u aankomt, zodat een taxi voor u kan worden geboekt. www.vr.fi
Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning
klaar.
1. De kast met de sleutels bevindt zich links naast de deur van de hoofdingang.
2. In deze kast ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
3. We verzoeken u om bij de bij de eerstvolgende gelegenheid bij de receptie voorbij te komen om alle
formaliteiten af te wikkelen.

Bijzondere informatie
− Houd er rekening mee dat er in het Hapimag resort geen winkelmogelijkheden zijn. Eenmaal per week
kunt u boodschappen doen in de mobiele levensmiddelenwinkel ter plaatse. Winkelmogelijkheden in
Punkaharju op zaterdag tot 18.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Op feestdagen en tijdens
het Midzomerfeest zijn winkels in de regel gesloten, winkelmogelijkheden in de shops van
benzinestations
− Voor excursies naar Rusland geldt een visumplicht. Het visum moet minimaal 4 weken voorafgaande
aan de reis bij de ambassade of een reisbureau aangevraagd worden.
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