Kærlighed retfærdige gæster - et par linjer som information for deres ophold på øen, den NORDSTRAND

Retninger:
1. Kørsel på motorvej A7 fra Hamburg eller Danmark, fra kørsel Schleswig-Schuby på B201 mod
Husum, frakørsel B5 mod Niebüll følge, i udkanten Hattstedt *(2) drejes til venstre en vej mod
Nordstrand / Pellworm fra. **(2) Følg vejen over Nordstrander dæmningen (General retning:
Strucklahnungshörn) til den lille landsby 'Norderhafen' (Hus til spa-behandlinger / swimmingpool),
drej til højre ved skiltet, 'Norderhafen' venstre ind i gaden 'Am Kurhaus' (Slesvig/Schuby at målrette
ca. 53 km).
eller
2. Kørsel på A23 motorvejen fra Hamburg til Heide, så B5 fortsætter til Husum fortid til lokal ende
Hattstedt, så S.1* (Hvis du fra Danmark via Tønder, Niebüll komme, skal du fortsætte med at placere
begyndelsen Hattstedt, drej til højre, derefter S.1**) (Hattstedt til kontoret om 18 km).
Udstillingen haller er (bypass exit Flensburg-Husum) klart synlig fra B5. Afstanden fra messen distriktet
er omkring 25 km.

!!! - Nøgle erhvervelse: (tidligst fra 15.00 ur)
Kontoret er beliggende i gaden, på 'Am Kurhaus' 2, hus "Klaar Kiming" App. 2. (indgang ved flagstangen).
Der vil du modtage nøglen til Quartier.

!!! - Nøglen tilbage: (senest indtil 10.00 ur)
Indtast nøglen fra kontoret eller tjek disse på din afrejse i Postkasse på brystet på kontoret indgangen
(flagstang) a. -- Tak.

!!! - Hvis du kan lide morgenmaden er mulig: (fra 07.00 ur)
restaurant ´Zur Nordsee´, direkte på Nordsøen diget med en storslået udsigt på øen og Hallig verden af den
National Park 'Vadehavet'. Restauranten byder på en fantastisk atmosfære sammen med god service og
kulinarisk nydelse. (telefonisk tilmelding til morgenmad under +49 (0) 4842-8607 vil blive spurgt, om
nødvendigt - eller du betro mig med rækkefølgen af morgenmad).

!!! - Nødtelefonnumre:

Englmann, kontor
Englmann, Mobil

+49 (0)4842-1200
+49 (0)171-5306579

Nordstrand tilbyder sine gæster mere end bare rekreation. Jeg ville være glad for at byde dig velkommen
måske en dag når min ferie gæster.
Mit hold ønsker dig et godt ophold, og vil gerne takke dig for at komme.

Klaus-Peter Englmann
Vacation Rental Agenter

B.001w.09/15

