Informatie bestemming Hapimag Aalborg/Westerland
Reis naar de bestemming
Auto
Met de autotrein vanaf Niebüll. Bij aankomst in Westerland op het perron in de rijrichting van de trein,
rechterspoor:
Bij het verkeerslicht linksaf in de richting van het centrum rijden. Na 900 meter bevindt u zich ter hoogte van
station Westerland (Kirchenweg, richting Hörnum). De Kirchenweg die automatisch overgaat in de Trift. Sla
bij het verkeerslicht, achter het Esso-station de St. Nicolaistrasse in. Aan het einde van de straat
(verkeerslicht) linksaf slaan de Maybachstrasse in, na 150 m rechtsaf slaan de Käpt'n-Christiansen-Strasse in
en na nogmaals 300 m rechtsaf de Bismarckstrasse in. Na ca. 200 m ziet u aan de linkerkant de residentie
Aalborg.
Bij aankomst in Westerland op het perron in de rijrichting van de trein, linkerspoor:
Rijd tot aan het Shell tankstation. Ga bij het Shell-tankstation rechtsaf de Trift in, en rijd door tot de
verkeerslichten. Dan linksaf de St. Nicolaistrasse in en verder als hiervoor beschreven.
Trein
U bevindt zich op het plein voor het station en steekt de straat over (verkeerslicht Trift, hoek Kirchenweg). De
voor u liggende Wilhelmstrasse volgen tot het volgende verkeerslicht (Maybachstrasse). Nadat u de
Maybachstrasse heeft overgestoken, bevindt u zich in de voetgangerszone (Friedrichstrasse). Na ca. 250 m
links afslaan de Bismarckstrasse in. De residentie Aalborg ligt na ca. 100 m aan de rechter kant.
Verboot
Met de veerboot Rømo/Sylt. Vanaf de haven List in de richting Westerland, en in Westerland verder in de
richting van Hörnum rijden. Vanaf het station volgt u de beschrijving hierboven.

Centrale receptie resort Aalborg
Openingstijden:
Ma., Di., Do., Vr..
Za.
Zo., Wo.

09.00 tot 12.00 en 16.00 tot 19.00 uur
08.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 12.00 uur
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Informatie over Sylt
− Toeristische service/kaartvoorverkoop: boekingscentrum Sylt, Stephanstr. 6, 25980 Sylt/Westerland
Tel. +49 (4651) 9988, fax +49 (4651) 998555, e-mail info@buchungszentrum-sylt.de
− Informatie betreffende evenementen en strandstoelverhuur (reservering):
Insel Sylt Tourismus-Service GmbH, Strandstrasse 35, 25980 Sylt/Westerland
Tel. +49 (4651) 99 80, fax +49 (4651) 9986000
Internet www.insel-sylt.de, e-mail urlaub@insel-sylt.de
− Informatie autotrein Niebüll-Westerland, Sylt-Shuttle dienstregeling:
Insel Sylt Tourismus-Service GmbH, Strandstrasse 35, 25980 Sylt/Westerland
Tel. +49 (4651) 99 80, fax +49 (4651) 9986000
Internet www.insel-sylt.de, e-mail urlaub@insel-sylt.de
− Boeking veerboot Rømo/Sylt Linie GmbH, List/Sylt
Tel. +49 (4651) 87 04 75, Fax +49 (4651) 87 14 46
Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1. De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang.
2. Voer de laatste 6 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging.
3. Neem de sleutelkaart eruit en open er de hoofdingang mee. Met de sleutelkaart opent u ook de deur
van uw vakantiewoning.
4. In uw vakantiewoning ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
Bijzondere opmerkingen
− In de residentie Aalborg zijn huisdieren niet toegestaan.
− Boodschappenservice Sky-Markt: Geef uw bestelling op via
faxnummer +49 (4651) 820120 of per e-mail: sky635@coop.notexisting@nodomain.comde.
De levering vindt plaats op de dag van aankomst in uw appartement.
− De sleutelkaart van uw appartement ontvangt u op de dag van aankomst (zaterdag) tussen 08.00 en
20.00 uur bij de receptie Aalborg.
Mocht u buiten de openingstijden aankomen, neem dan a.u.b. vroegtijdig contact op met de receptie: tel.
+49 (4651) 92021-100 of e-mail westerland@hapimag.com.
− Als u buiten de openingstijden aankomt, dan vindt u uw sleutelkaarten in de Digibox. Voer de laatste zes
cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets Voorbeeld:123456# Als de laatste zes cijfers van uw
lidnummer met een nul beginnen, neem dan de nul als laatste cijfer. Voorbeeld: 1-012345 wordt
123450#.
Als uw lidnummer minder dan zes cijfers telt, voeg dan een nul toe om aan het juiste aantal cijfers te
komen.
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Hava Beteiligungs GmbH & Co KG | Hapimag Aalborg | Bismarckstrasse 6-8 | 25980 Westerland/Sylt | Deutschland | www.hapimag.com
T +49 4651 92 02 11 00 | F +41 58 733 70 20| westerland@hapimag.com
Eintr. Amtsgericht Arnsberg HRA 3390. Geschäftsführer Dirk Bäringhausen

