Informatie bestemming Hapimag St. Michael
Reis naar de bestemming
Vluchten/huurauto's/transfers
Taxiritten of transfers kunnen direct in het resort worden aangevraagd. Openbaar vervoer van Salzburg naar
St. Michael kunt u vinden onder www.postbus.at en www.bacher-reisen-com, tel. +43 (6477)81 11.
Auto
Vanuit het noorden:
Grensovergang Salzburg-Walserberg, Tauern-snelweg richting Villach (A10), Radstadt, door de Tauerntunnel
(tol), voor de tolpoort afslag St. Michael im Lungau. Let op: in de zomermaanden juli/augustus (filegevaar!)
absoluut de Radstädter Tauern (afslag Radstadt) nemen. Deze route is in de winter niet echt aan te raden.
Wanneer bij de grensovergang Walserberg een file wordt gemeld, ga dan via Berchtesgaden naar Hallein en
van daaruit over de snelweg (A10) richting Villach.
Vanuit het oosten:
Door het Murtal rijden.
Voor het rijden op de snelwegen in Oostenrijk is een snelwegvignet noodzakelijk (vignetten zijn verkrijgbaar
voor tien dagen of twee maanden).
Trein en bus
Let op, St. Michael in het Salzburger Land heeft geen station (niet te verwarren met St. Michael in
Stiermarken).
Aankomst uit Duitsland, Zwitserland, Nederland, Italië, Oostenrijk, Oostenrijk, Noordwest-Salzburg (alle
treinen over de lange afstanden stoppen hier): Meermaals per dag een directe verbinding naar St. Michael
met de Postbus 270 naar de halte St. Michael im Lungau - Au (reistijd ca. 2 uur). Op aanvraag in het resort
bieden wij u een gratis pick-up vanaf deze halte. De distantie naar Hapimag is ongeveer 500 meter en 10
minuten lopen.
Aankomst vanuit Oostenrijk Oost vanaf station Unzmarkt (hier stoppen alle Intercity en Eurocity treinen):
Michael - met de Murtalbahn naar Tamsweg en vervolgens met de Postbus naar de bushalte St. Michael im
Lungau - Au (reistijd ca. 2 ¼ uur). Op verzoek halen wij u graag van deze bushalte op. De afstand naar
Hapimag is ongeveer 500 meter en 10 minuten lopen.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutel voor uw vakantiewoning in het
Digibox klaar.
1. De Digibox bevindt zich links naast de deur van de hoofdingang. Daar ligt er ook een envelop voor u klaar
met meer informatie.
2. Voer uw lidnummer in. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel voor uw vakantiewoning eruit en open er de hoofdingang mee.
4. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u de tweede sleutel.
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