Ljubezen poštenih gostov - nekaj vrstic so informacije za njihovo bivanje na otoku ‚Nordstrand’

Navodila za uporabo:
1. Vožnja na avtocesto A7 iz Hamburga ali Danske za izhod iz Schleswig-Schuby, na B201 v smeri
Husum, izhod B5 proti Niebüll slediti, na obrobju Hattstedt *(za 2), zavijemo levo na cesto v smeri
"Nordstrand/Pellworm" ali **(za 2) Po tej cesti cez Nordstrander Dam (generalni direktorat:
'Strucklahnungshörn') do zaselka 'Norderhafen', zavijemo desno na smerokazu 'Norderhafen' levo na
cesto 'Am Kurhaus' (Schleswig / Schuby ciljati cca 53km).
ali
2. Vožnja po avtocesti A23 iz Hamburga do Heide, potem B5 naprej Husum preteklost lokalni koncnega
Hattstedt, nato s.1* (ce ste iz države Danska Tønder, Niebüll pridi, prosim še naprej, da se zacetek
Hattstedt, nato pa zavijemo desno, potem s.1**) (Hattstedt pisarno približno 18km).
Razstavne dvorane so (, obvoznica izhod Flensburg Husum) jasno vidna od B5. Razdalja od poštene
okrožja trgovine je približno 25 km.

!!! - Key pridobitev: (prej od 15.00 ure)
Pisarna se nahaja v ulici ,Am Kurhaus’ 2, hiše "Klaar Kiming" App. 2 (vhod na Jarbol za zastavu). Tam boste
prejeli kljuc do Quartier.

!!! - Key povratka: (najkasneje do 10.00 ure)
Vnesite kljuc iz pisarne ali odjaviti ti ob vašem odhodu v poštni predal na prsih pri vhodu v pisarni (Jarbol za
zastavu) a. Hvala.

!!! - Ce vam je všec zajtrk je mogoce: (od 07.00 ure)
Restavracija ´Zur Nordsee´, neposredno na nasipu Severnega morja s cudovitim pogledom na otoka in
Hallig svetu North frizijski Wattenmmeers. Restavracija ponuja odlicno vzdušje, skupaj z dobro službo in
kulinaricni užitek. (k pravocasni tel. registracije na +49 (0) 4842-8607 bo vprašal, ce je to potrebno, se tam
placa - ali ste mi zaupa, da zajtrka).

Telefonska številka za nujne številke:

Englmann, pisarniški
Englmann, telefon

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

Severna plaža nudi svojim gostom vec kot le rekreacija. Jaz bi bil vesel, da vas lahko pozdravim morda
nekega dne, ko moje pocitniških gostov.
Moja ekipa vam želi prijetno bivanje in bi se vam rada zahvalila za obisk.
Klaus-Peter Englmann
Najem hiše
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