Láska spravodlivé hostí - pár riadkov ako informácie pre ich pobyt na ostrove ‚Nordstrand’

Trasy:
1. jazde na dialnici A7 z Hamburgu alebo v Dánsku opustíte Šlezvicko-Schuby, na B201 smerom
Husum, výstup B5 k Niebüll nasledovat, na okraji Hattstedt *(pre 2) odbocit vlavo na ceste smerom na
'Nordstrand/Pellworm' z. **(pre 2) Po tejto ceste cez Nordstrander Hrádza (Generálny smer:
'Strucklahnungshörn'), aby osady 'Norderhafen', odbocit vpravo na rozcestníku 'Norderhafen' vlavo do
ulice 'Am Kurhaus' (Schleswig / Schuby na cielovej cca 53km).
alebo
2. Jazda na dialnici A23 z Hamburgu do Heide, potom B5 pokracuje Husum minulost lokálneho konca
Hattstedt, potom - vidiet’ .1* - (Ak sa vám z Dánska Tønder, Niebüll príde, prosím, nadalej klást
pociatok Hattstedt, potom odbocte vpravo, potom - vidiet’ .1**) (Hattstedt do úradu asi 18 km).
Výstavné haly sú (, bypass exit Flensburg Husum) jasne viditelná z B5. Vzdialenost od reálnej okresu
obchodu je cca 25 km.

!!! - Key akvizície: (najskôr od 15:00 hod)
Kancelária sa nachádza v ulici ‚Am Kurhaus’ 2, Haus „Klaar Kiming“, App. 2 (vstup na stožiari). Tam
dostanete klúc k Quartier.

!!! - Key Návrat: (najneskôr do 10.00 hod)
Prosím, zadajte klúc z kancelárie alebo sa pozrite na tieto na vašom odchode do schránky na hrudi pri
vchode do kancelárií (stožiar) a. Dekuju.

!!! - Ak máte radi ranajky je možné: (od 07.00 hod)
reštaurácia ´Zur Nordsee´, priamo na hrádzi Severného mora s krásnym výhladom na ostrov a Hallig svetom
Severnej Frisian Wattenmmeers. Reštaurácia ponúka skvelú atmosféru spolu s dobrým servisom a
kulinárske potešenie. (vcasné tel. registráciu na +49 (0)4842-8607 bude požiadaný, ak je to nevyhnutné, sa
platí tu - alebo si mi zverit s poradím ranajky)

Núdzové telefónne císla:

Englmann, kancelárske
Englmann, telefón

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

Nordstrand ponúka svojim hostom viac než len odpocinok. Bol by som rád, aby vás privítat možno niekedy
pri svojej letnej hostí.
Môj tím Vám praje príjemný pobyt a chcel by som vám podakovat za úcast.
Klaus-Peter Englmann
Prenájom domu
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