Informatie bestemming Hapimag Zell am See
Reis naar de bestemming
Auto
Vanuit het noorden:
Autosnelweg München-Salzburg (A8), afrit Inzell. De 178 naar Lofer volgen. Vanaf Lofer over de 311 in de
richting Saalfelden en Zell am See rijden. Vóór Zell am See niet de Schmittentunnel inrijden, maar rechtsaf
richting Thumersbach/ziekenhuis afslaan. Na ca. 500 m weer linksaf richting Thumersbach/ziekenhuis. Na ca.
1 km bereikt u aan de linkerkant Gasthof Wieshof (hoek Thumersbacherstrasse/Paracelsusstrasse). Daar rijdt
u de Paracelsusstraat in en slaat u na ca. 200 m linksaf de Wildentenweg in. Na ca. 150 m bereikt u de
residentie.
Vanuit het westen:
Vanaf Arlberg, Innsbruck, Wörgl, St. Johann, Lofer, Zell am See (vervolgens de aanwijzingen volgen bij
aankomst vanuit het noorden).
Vanuit het oosten:
Autosnelweg Salzburg-Villach, afrit Bischofshofen/Zell am See. Bij de eerste rotonde (rechts Maximarkt)
rechtsaf richting Thumersbach/ziekenhuis. Na ca. 5 km ziet u aan de rechterkant Gasthof Wieshof (hoek
Thummersbacherstraat/Paracelsusstraat). Daar rijdt u de Paracelsusstraat in en slaat u na ca. 200 m linksaf
de Wildentenweg in. Na ca. 150 m bereikt u de residentie.
Afhankelijk van het navigatiesysteem moet de plaats Zell am See (postcode 5700) of Maishofen (postcode
5751) worden ingevoerd.
Voor het rijden op de snelwegen in Oostenrijk is een autobahnvignet noodzakelijk (vignetten zijn verkrijgbaar
voor tien dagen of twee maanden).
Trein
Het dichtstbijzijnde station in Zell am See ligt op ca. 3 km van het resort. Vanaf daar neemt u buslijn 70 naar
de halte Krankenhaus. Vanaf hier is het ongeveer 200 m naar het resort.
Op het station staan ook taxi's voor u klaar.
Het station van Salzburg ligt op 107 km afstand.
Het station van Schwarzach St. Veit ligt op 34 km afstand.
Vliegtuig
De luchthaven van Salzburg ligt op 100 km afstand (luchthaven shuttle via www.vordereggerreisen.at).
De luchthaven van Innsbruck ligt op 147 km afstand.
De luchthaven van München ligt op 220 km afstand.
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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 links naast de deur van de hoofdingang aan de rolstoelhelling.
2. Voer 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. Aan de receptie ligt er een envelop voor u klaar met meer informatie.
5. De sleutelkaart is geldig tot de volgende dag, 11.00 uur. Zodra u zich aanmeldt aan de receptie, krijgt u
een nieuwe.

Bijzondere informatie
−
−
−
−
−

Winkelmogelijkheden op zaterdag tot 17.00 uur.
Openbaar vervoeraansluitingen zijn niet optimaal (auto aanbevolen).
Tijdens de wintermaanden zijn winterbanden absoluut noodzakelijk en sneeuwkettingen aanbevolen.
Per appartement is slechts één parkeerplaats beschikbaar.
In het laagseizoen is het vrijetijdsaanbod buiten de residentie beperkt.

13.03.2019/DSC/Aanpassingen voorbehouden
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