Informatie bestemming Hapimag Wenen
Reis naar de bestemming
Aankomst vanaf de luchthaven Wenen-Schwechat
Neem de trein lijn S7 (blauwe lijn) naar het centrum van Wenen tot de halte Wien-Mitte/Landstrasse. Volg
zonder het station te verlaten de borden naar metrolijn U3 en neem de metro in de richting Ottakring tot de
halte Volkstheater. Verlaat het station aan de zijde van de Burggasse. Als u het station verlaat, bevindt u zich
voor het Volkstheater en de kruising met de Museumstrasse. Volg de Museumstrasse met het Volkstheater
aan uw linkerhand, steek de Neustiftgasse over en loop door tot de Lerchenfelder Strasse. Sla hier linksaf en
loop door tot de Neudeggergasse, de tweede zijstraat rechts.
Auto
Vanuit het westen (Salzburg, Linz, Passau) A1:
Westautobahn tot het einde van de autosnelweg. Verder over de Hietzinger Kai en de Schönbrunner Strasse,
langs de rivier rijden en bij slot Schönbrunn links afslaan. Via de kasteelbrug de Schlossallee inrijden (voorbij
het tankstation). Op de Schlossallee rechts voorsorteren en direct na het viaduct rechts de Felberstrasse
inslaan. Langs het spoor tot de Westbahnhof rijden, eerste ringweg oversteken en linksaf de Neubaugürtel
inslaan. Doorrijden tot de Lerchenfelderstrasse (8e district). Daar rechtsaf slaan, rechtdoor tot de
Piaristengasse rijden, links afslaan, de volgende straat rechts (Zeltgasse) en meteen weer rechtsaf de
Neudeggergasse in.
Vanuit het zuiden (Graz, Villach) A2:
Autosnelweg tot de afrit Zentrum-Wien. Borden Zentrum-Gürtel (centrum-ring) volgen. De Triester Strasse
rechtdoor volgen tot het viaduct. Vóór het viaduct het bord Gürtel-West (ring west) aanhouden. Links
voorsorteren en na het viaduct linksaf slaan, de Margareten Gürtel in. De ring volgen, op de rechterrijstrook
blijven en op de borden "Gürtel West" letten. (Margareten Gürtel, Mariahilfer Gürtel, Neubaugürtel en
Lerchenfelder Gürtel). Sla rechtsaf de Lerchenfelderstrasse in, rechtdoor tot de Piaristengasse rijden, deze
linksaf inrijden, de volgende straat rechts (Zeltgasse) en meteen weer rechtsaf de Neudeggergasse in.
Vanuit het oosten (Boedapest) A4:
Autosnelweg tot Wien Prater, daar gaat de weg over in de Schüttelstrasse. In de Schüttelstrasse rechtdoor
langs het Donaukanaal tot aan de Rossauer brug, links afslaan, brug oversteken en rechtdoor rijden
(Hörlstrasse) tot aan de Votiv-kerk. Na de kerk rechtsaf de Universitätsstrasse in, links voorsorteren en linksaf
de Landesgerichtsstrasse in. Rechtdoor rijden tot de Lerchenfelderstrasse (Schmerlingplatz), en deze rechtsaf
inslaan, de derde weg rechts nemen (Piaristengasse), de volgende straat rechts (Zeltgasse) en meteen weer
rechtsaf de Neudeggergasse in.
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Vanuit het noorden (Praag) A22:
Autosnelweg tot Exit 7 - afrit Nordbrücke. De brug oversteken, rechts voorsorteren en de borden
"Zentrum-Gürtel" (centrum ring) volgen. Langs de Nussdorfer Lände tot de Heiligenstädter Lände rijden,
rechts voorsorteren en op het bord "Gürtel" letten. Links door de metrotunnel rijden en rechtdoor de
Nussdorferstrasse uitrijden. De weg volgen tot de Spitalgasse. Rechtdoor de Alserstrasse oversteken en de
Lange Gasse rechtdoor rijden tot de Lerchenfelderstrasse. Sla rechtsaf en neem de 2e zijstraat
(Piaristengasse/stoplicht) rechts. De volgende straat rechts (Zeltgasse) en meteen weer rechts de
Neudeggergasse inslaan.
Trein
Aankomst Hauptbahnhof:
Verlaat het Hauptbahnhof door de hoofdingang, niveau 0 (nul), om bij bus 13A te komen. Neem bus 13A
(richting Skodagasse) en rij tot aan halte Piaristengasse. Loop tegen de rijrichting van de bus in, tot aan de
eerste dwarsstraat (slechts een paar stappen) en sla linksaf de Lerchenfelderstrasse in. De volgende weg links
is al de Neudeggergasse.
Aankomst Westbahnhof:
U6 (metrostation direct toegankelijk vanuit het stationsgebouw) richting Floridsdorf tot de Thaliastrasse,
uitgang Thaliastrasse. Overstappen op de tram lijn 46 richting Dr.-Karl-Renner-Ring, uitstappen bij station
Strozzigasse. In de rijrichting verdergaan en derde zijstraat links nemen, de Neudeggergasse.
Aankomst Wenen Meidling:
U6 richting Floridsdorf tot de Thaliastrasse, uitgang Thaliastrasse. Overstappen op de tram lijn 46 richting
Dr.-Karl-Renner-Ring, uitstappen bij station Strozzigasse. In de rijrichting verdergaan en derde zijstraat links
nemen, de Neudeggergasse.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de toegangsbadge voor uw
vakantiewoning klaar.
1. De Digibox bevindt zich rechts naast de deur van de hoofdingang (nr. 18).
2. Voer uw lidnummer in. U vindt uw lidnummer op uw reserveringsbevestiging.
3. Neem de toegangsbadge eruit en open daarmee de hoofdingang (het leesapparaat bevindt zich links van
de poort tegen de muur van het huis). Met de toegangsbadge opent u ook de deur van uw
vakantiewoning.
4. In de entree ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. De toegangsbadge is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt
u een nieuwe.
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