Informatie bestemming Hapimag Unterkirnach
Reis naar de bestemming
Auto
Snelweg Stuttgart-Singen:
Verlaat snelweg A81 via afslag 35 Villingen-Schwenningen. Volg de borden op de B27 richting
Villingen-Schwenningen. Neem de B523 richting VS-Villingen. Neem op de eerste rotonde de eerste afslag
richting Villingen (B523). Neem bij de tweede rotonde de tweede afslag richting Villingen-Schwenningen.
Neem bij de derde rotonde de tweede afslag in alle richtingen. Neem bij de vierde rotonde de eerste afslag
richting VS-Villingen.
Nu bereikt u het begin van de plaats Villingen. Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechtdoor richting
Furtwangen/St. Georgen. Bij het tweede verkeerslicht weer rechtdoor richting Furtwangen/Stadtmitte
(centrum). Bij het derde verkeerslicht rechtsaf slaan richting Furtwangen/Kurgebiet/Polizei. Bij het vierde en
vijfde verkeerslicht rijdt u rechtdoor richting Furtwangen/Unterkirnach. Ter hoogte van het tankstation
linksaf slaan richting Furtwangen/VS-Tannheim/VS-Pfaffenweiler. Bij het zesde verkeerslicht neemt u de L173
richting Furtwangen/Vöhrenbach/Unterkirnach. Sla dan rechtsaf richting Schönwald/Unterkirnach
Ost/Oberkirnach. Nu bereikt u het begin van de plaats Unterkirnach. Na restaurant Stadthof slaat u rechtsaf
de Stadthofweg in. Blijf op de voorrangsweg, links afbuigen en de Stadthofweg verder volgen. U rijdt een kort
stuk door het bos, volg de Hapimag borden en sla linksaf naar het adres Am Wald 37.
Snelweg Karlsruhe-Basel:
Verlaat snelweg A5 bij afrit 62 Freiburg-Mitte/Donaueschingen en rij verder op de B31 richting
Donaueschingen/Titisee-Neustadt. Rij door Freiburg im Breisgau en ga daarna op de kruising rechtsaf op de
B500 richting Triberg/Furtwangen. U komt in de plaats Furtwangen en slaat in Furtwangen bij de tweede
gelegenheid rechtsaf (alle richtingen). Dan rijdt u verder rechtuit en volgt u het bord alle richtingen. Bij de
volgende gelegenheid slaat u rechtsaf richting Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/St.
Georgen/Vöhrenbach (L173). U komt nu bij het begin van de plaats Schönenbach. Hier rijdt u rechtuit richting
Donaueschingen/Villingen-Schwenningen/Vöhrenbach en komt u bij het plaatsje Vöhrenbach. Bij de kerk
gaat u links richting Villingen-Schwenningen/Unterkirnach; tot aan Unterkirnach is het nog acht kilometer.
Houd steeds rechtuit aan richting Unterkirnach Ost en buig dan linksaf richting Schönwald/Unterkirnach Ost.
Nu bereikt u het begin van de plaats Unterkirnach. Na restaurant Stadthof slaat u rechtsaf de Stadthofweg in.
Blijf op de voorrangsweg, links afbuigen en de Stadthofweg verder volgen. U rijdt een kort stuk door het bos,
volg de Hapimag borden en sla linksaf naar het adres Am Wald 37.
Trein
Neem de trein naar het station van Villingen (Zwarte Woud). U kunt dan een taxi nemen naar Hapimag Resort
Unterkirnach. De taxistandplaats bevindt zich op het station van Villingen. Vanaf daar is het mogelijk om met
de bus verder te reizen, maar dit is niet aan te raden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
resort.
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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 klaar.
1. De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutel en de resort kaart van de Digibox eruit. Met de sleutel opent u ook de deur van uw
vakantiewoning, van het garage en van het hoofdgebouw.
4. Meldt u zich de volgende dag tijdens onze openingstijden bij de receptie en u krijgt uw gastenkaart
(KONUS-kaart), toegang voor de Wifi en uw tweede sleutel.

Speciale opmerkingen
− Per appartement kunt u beschikken over een parkeerplaats in de garage. De inrijhoogte van de
parkeergarage is ca. 1,80 meter. Een parkeerplaats voor grotere voertuigen ligt op ca. 200 m afstand. Het
gebruik van de Hapimag garage of de Hapimag parkeerplaats is bij aankomst met de auto verplicht..
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