Informatie bestemming Hapimag Winterberg
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit het noorden:
A33 na knooppunt Wünnenberg-Haaren gaat de snelweg over in de B480. Volg de B480 via Brilon, Olsberg
naar Winterberg.
Vanuit het westen:
Regio Keulen, Bonn: A45 afslag Olpe, B55 richting Lennestadt, B236 via Schmallenberg naar Winterberg.
Ruhrgebied: A44 knooppunt Werl naar Arnsberg (A445/A46). A46 tot Bestwig, B7 tot Olsberg, B480 tot
Winterberg.
Vanuit het oosten:
A5 Alsfeld-Ost, B62 richting Marburg, afslag B252 Frankenberg tot Münchhausen, vervolgens de B236 tot
Winterberg.
Kassel: A44 richting Dortmund, afslag Zierenberg, B251 Korbach, richting Medebach naar Winterberg.
Vanuit het zuiden:
A485 Giessen, richting Marburg, vervolgens de B3 naar Marburg, afslag Frankenberg, vervolgens zoals
omschreven bij aankomst "Vanuit het oosten".
In Winterberg volgt u de Hapimag borden (witte borden met het Hapimag logo).
Trein
Het treinstation Winterberg ligt op ongeveer 1,5 km van het resort Winterberg. Omdat het voetpad steil
omhoog gaat, raden wij u aan een taxi te nemen of een auto te huren vanaf het station Winterberg.

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 eerste 6 cijfers van uw lidnummer in en druk op de #-toets. U vindt uw lidnummer op uw
reserveringsbevestiging. Als u geen lidnummer heeft, voer de 6 cijfers in die u hebt gekregen en druk op
de #-toets.
3. Neem de sleutelkaart uit het vak nummer welke op het display staat. Met de sleutelkaart opent u ook de
deur van uw vakantiewoning.
4. De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.
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Speciale opmerkingen
− Wij bevelen u onze restaurants Waldstube en WOK5 aan, evenals ons themabuffet-restaurant am
Rothaarsteig.
− Hapimag Winterberg beschikt over een kleine winkel (in het laagseizoen alleen 's ochtends geopend).
− Per appartement is er slechts één parkeerplaats in de garage ter beschikking. De doorrijhoogte van de
parkeergarage is 1,95 meter. Op het Hapimag terrein zijn er geen andere parkeermogelijkheden. Grotere
voertuigen kunnen alleen buiten op de openbare weg worden geparkeerd.
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