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Routebeschrijving

Vanuit Rotterdam:
Nadat u de Moerdijkbrug heeft gepasseerd volgt u de A17 richting Roosendaal, Bergen op Zoom, Antwerpen.
Na 21 km. neemt u afslag nr. 20 en bovenaan de afslag slaat u naar rechts.
Na ongeveer 100 meter gaat u op de rotonde rechts.
Na ongeveer 500 meter gaat u bij de T-splitsing naar rechts zodat u recht op de Audi dealer afrijdt.
Bij deze Audi dealer gaat u met de bocht mee naar links waarna u ons na ongeveer 300 meter aan de linkerkant van
de weg vindt.
N.B. Wij zitten recht tegenover "Mobiledrome & Partners"; een grote camperspecialist waar vele tientallen campers
buiten staan gestald welke tevens vanaf de snelweg al te zien zijn.
Vanuit Bergen op Zoom:
Vanuit de snelweg Bergen op Zoom-Roosendaal A58/E312 kiest u nabij Roosendaal voor de richting A17 Rotterdam.
Na 4 km. neemt u afslag nr. 20 en bovenaan de afslag slaat u naar links.
Nadat u het viaduct bent overgestoken gaat u na ongeveer 100 meter op de rotonde rechts.
Na ongeveer 500 meter gaat u bij de T-splitsing naar rechts zodat u recht op de Audi dealer afrijdt.
Bij deze Audi dealer gaat u met de bocht mee naar links waarna u ons na ongeveer 300 meter aan de linkerkant van
de weg vindt.
N.B. Wij zitten recht tegenover "Mobiledrome & Partners"; een grote camperspecialist waar vele tientallen campers
buiten staan gestald welke tevens vanaf de snelweg al te zien zijn.
Vanuit Breda:
Vanuit de snelweg Breda-Roosendaal A16/E19 neemt u bij Roosendaal afslag nr. 16 en volgt u de A58/E312.
Na 2 km. neemt u afslag nr. 20 en bovenaan de afslag slaat u naar links.
Nadat u het viaduct bent overgestoken gaat u na ongeveer 100 meter op de rotonde rechts.
Na ongeveer 500 meter gaat u bij de T-splitsing naar rechts zodat u recht op de Audi dealer afrijdt.
Bij deze Audi dealer gaat u met de bocht mee naar links waarna u ons na ongeveer 300 meter aan de linkerkant van
de weg vindt.
N.B. Wij zitten recht tegenover "Mobiledrome & Partners"; een grote camperspecialist waar vele tientallen campers
buiten staan gestald welke tevens vanaf de snelweg al te zien zijn.

