Informatie bestemming Hapimag Sonnleitn
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit het westen:
Innsbruck, Wörgl (afrit Felbertauernstrasse), Kitzbühel, Mittersill, Lienz, Kötschach, Tröpolach. Op de
Nassfeldstrasse ca. 11 km bergopwaarts tot aan de splitsing Sonnleitn, rechts afslaan, dan nog ca. 3 km tot
aan het Hapimag resort.
Vanaf München:
Via de snelweg Salzburg naar Spittal a.d. Drau (alleen in de zomer: snelweg Paternion-Feistritz, Windische
Höhe, Hermagor, enz.) en Villach richting Italië-Udine. Snelwegafrit Hermagor. Richting Hermagor
aanhouden, door Hermagor rijden, richting Karnische regio, na ca. 6 km afslaan in de richting van de
Nassfeldpas (Karnische regio). Op de Nassfeldstrasse ca. 11 km bergopwaarts tot aan de splitsing Sonnleitn,
rechts afslaan, dan nog ca. 3 km tot aan het Hapimag resort.
Uit zuidelijke richting:
Bij Pontebba op de SP110 rijden over de Nassfeldpass. Na de grens de weg ca. 3 minuten volgen. Meteen na
de stoeltjeslift die de weg kruist, links afslaan naar de L22a en de weg ca. 5 minuten volgen tot Sonnleitn.
Voor het rijden op de snelwegen in Oostenrijk is een snelwegvignet noodzakelijk (vignetten zijn verkrijgbaar
voor tien dagen of twee maanden).

Trein
Station Villach, overstappen tot station Hermagor. Vanaf daar met de taxi naar Sonnleitn.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, neem dan voor aankomst contact op met het resort.
Wij informeren u dan over de toegangsmogelijkheden en de ontvangst van uw sleutelkaarten voor uw
vakantiewoning.
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Bijzondere informatie
− Wij bevelen ons “Almstüberl” aan. U vindt de openingstijden op de website onder “Gastronomie”
− Winkelen kunt u in de Hapimag minishop of in de 3,5 km verderop gelegen supermarkt (open op zondag)
− Neem absoluut stevige schoenen mee (voor de wandeltochten met gids alleen wandelschoenen) zowel in
de zomer als in de winter.
− In de winter zijn winterbanden en sneeuwkettingen onmisbaar
− Wie met de auto komt, moet verplicht parkeren in de garage van het resort (tegen vergoeding), omdat in
Sonnleitn een parkeerverbod geldt. Per vakantiewoning is één parkeerplaats in de garage beschikbaar. De
rijhoogte van de parkeergarage is 2,1 m. Meld elk extra voertuig van tevoren aan bij de receptie. Houd er
rekening mee dat u de buitenparkeerplaatsen ook alleen tegen vergoeding kunt gebruiken.
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