Informatie reisbestemming Hapimag Salzburg
Reis naar de bestemming
Vanaf vliegveld Salzburg
Neem bij de terminal van Salzburg de trolleybus lijn 10 naar de halte Rathaus (reistijd ca. 19 minuten). Sla na
de bushalte rechtsaf, de voetgangerszone in. Na ca. 50 meter bereikt u de "Alter Markt". Hier slaat u linksaf
de Judengasse in. Het Hapimag Resort bevindt zich in de eerste zijstraat rechts ervan.
Auto
Toegang tot het resort:
Voor het uitladen kunt u direct tot voor het resort rijden. Hiervoor hebt u een paaltjescode (Poller-Code)
nodig, waarmee u de voetgangerszone van Salzburg kunt binnenrijden. Wilt u ons hierover informeren
(salzburg@hapimag.com) vóór uw reis naar het resort. Wij sturen u dan een paaltjescode en een precieze
routebeschrijving per mail, ongeveer 7 dagen voor uw vertrek.
Uit noordelijke richting:
Vanaf de grensovergang "Salzburg-Walserberg" houdt u rechts aan richting "Salzburg West" (A1). Neem de
afslag "Salzburg West" en volg de Wiener Strasse richting luchthaven. Rij voorbij de luchthaven en blijf op de
Innsbrucker Bundesstrasse. Hou rechts aan en sla af in de Maxglaner Hauptstrasse richting Neutor
(Siegmundstor).
Voor de toegang tot voor het resort: Na de Neutor volgt u de straat links in de Münzgasse tot u via de
Museumsplatz op de Franz-Josef-Kai terechtkomt. Hou rechts aan en rij verder op de Rudolfskai. Sla bij de
volgende verkeerslichten rechtsaf naar de Mozartplatz; rechts ziet u de Mozartsteg (een voetgangersbrug).
Voor de toegang tot het resort hebt u de paaltjescode nodig (zie "Toegang tot het resort").
Toegang tot de omgeving van het resort: Sla vóór de Neutor rechtsaf de inrit "Altstadtgaragen B" in. Wij
raden u aan in de Altstadtgarage B (helemaal rechts, direct bij de voorzijde van het gebouw) te parkeren en
vanaf daar te voet (ca. 700 meter) of met de taxi naar het resort te komen.
Uit zuidelijke richting (St. Michael, Villach), A10:
Rij over de Tauern-snelweg (A10) tot aan de afrit "Salzburg Süd" richting Anif. Volg de weg, verder op de
Alpenstrasse en later de Hellbrunner Strasse. Neem de rechter rijstrook in het midden en rij over de
Karolinen-Brücke. Op de rotonde (let op de verkeerslichten op de rotonde) houdt u links aan. Neem de
tweede afslag Imbergstrasse/Giselakai. Volg de Imbergstrasse/Giselakai en hou links aan. Rij over de
Staatsbrücke en hou daarbij links aan. Sla daarna linksaf naar de Rudolfskai. Volg de straat tot aan het
volgende verkeerslicht en sla rechtsaf naar de Mozartplatz. Voor de toegang tot het resort hebt u de
paaltjescode nodig (zie "Toegang tot het resort").
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Uit oostelijke richting (Wenen, Linz):
Op de Westsnelweg (A1) rijdt u tot aan de afrit "Salzburg Mitte". Rij verder op de B155
(Münchener-Bundes-Strasse, Ignaz-Harrer-Strasse en Saint-Julien-Strasse) en hou vanaf de brug rechts aan.
Sla bij het eerste verkeerslicht na de brug rechtsaf richting Schwarzstrasse. Volg de straat en neem de
middelste rijstrook. Rij over de Staatsbrücke en hou daarbij links aan. Sla daarna linksaf naar de Rudolfskai.
Volg de straat tot aan het volgende verkeerslicht en sla rechtsaf naar de Mozartplatz. Voor de toegang tot het
resort hebt u de paaltjescode nodig (zie "Toegang tot het resort").
Parkeerplaatsen:
Het Hapimag Resort Salzburg ligt in de oude binnenstad en beschikt niet over eigen parkeerplaatsen. Voor
uit- en inladen kunt u tot voor het resort rijden. U komt tot bij het resort via de Mozartplatz met behulp van
een paaltjescode (zie "Auto", "Toegang tot het resort")

Trein
Aankomst Salzburg Hauptbahnhof:
Neem de trolleybus lijn 3 richting "Salzburg Süd", de trolleybus lijn 6 richting "Salzburg Parsch" of de
trolleybus lijn 5 richting "Salzburg Birkensiedlung". Vertrek is steeds vanaf busperron C direct voor het
station. Stap uit bij de halte Rathaus – direct na de Staatsbrücke (reistijd ca. 9 minuten). Sla rechtsaf de
Klampferergasse in. U komt direct op de "Alter Markt" uit. Loop links de Judengasse in – het resort bevindt
zich in de eerste zijstraat.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En toetsenbord bevindt zich links naast de hoofdingang. Voer het code 1234 en de voordeur worden
geopend. Deze code is alleen geldig op de dag van uw aankomst, gebruik daarna de sleutelkaart.
De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang.
Voer uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
Het opent een vak en uw kan uit nemen de sleutelkaart. Met de sleutelkaart opent u de deur van uw
vakantiewoning.
In het ingangsbereik ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.
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