Routebeschrijving Château St. Gerlach

Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1
6301 KK Valkenburg aan de Geul
Tel. 043 – 608 88 88
Fax 043 – 604 28 83
gerlach@chateauhotels.nl

Per auto vanuit Amsterdam, Eindhoven:
Volg de autoweg A2 richting Maastricht tot afrit 51
Meerssen/Valkenburg/Bunde/Beatrixhaven. Aan het einde van de afrit gaat u bij de
rotonde links richting Meerssen/Valkenburg/Maastricht. Bij de volgende rotonde (na ca.
200 m.) gaat u rechts richting Meerssen/Valkenburg/Maastricht. Bij de derde rotonde (na
ca 200 m.) gaat u rechtdoor. Deze weg blijft u volgen tot de volgende rotonde (ca 2 km).
Bij deze rotonde gaat u rechtdoor richting Valkenburg/Heerlen. Na ca 400 m. neemt u
links de autoweg A79 richting Valkenburg/Heerlen. Vervolgens de afrit
Meerssen/Houthem (afrit 2). Aan het einde van de afrit gaat u links en dan direct weer
naar rechts richting Houthem/Valkenburg. Na ca 2 km ziet u aan uw rechterzijde de
Joseph Corneli Allée waaraan Château St. Gerlach gelegen is.
Per auto vanuit Brussel, Liège, Maastricht:
Vanuit Brussel volgt u de autoweg A3 (E40) richting Liège. Bij Liège neemt u de autoweg
E25/A2 richting Maastricht. Als u in Maastricht het laatste verkeerslicht (6de ) bent
gepasseerd, volgt u de autoweg A79 richting Heerlen/Aachen. Deze weg volgt u tot afrit
2 Meerssen/Houthem. Aan het einde van de afrit gaat u links en dan direct weer naar
rechts richting Houthem/Valkenburg. Na ca 2 km ziet u aan uw rechterzijde de Joseph
Corneli Allée waaraan Château St. Gerlach gelegen is.
Per auto vanuit Düsseldorf, Aachen, Heerlen:
Vanuit Düsseldorf volgt u de autoweg A44 (e39) richting Aachen. Bij Aachen neemt u de
autoweg A4 (E314) naar Nederland. Na de grensovergang volgt u de A76. Deze weg
blijven volgen tot de tweede afrit Maastricht/Voerendaal/Valkenburg. U komt dan op de
autoweg A79, volg deze weg tot de afrit Meerssen/Houthem. Aan het einde van de afrit
gaat u links richting Meerssen/Bunde. Deze weg vervolgt u ca 500m. tot de T-splitsing bij
de provinciale weg (tussen Houthem en Meerssen). Hier gaat u linksaf richting
Houthem/Valkenburg. Na ca. 3 km ziet u aan uw rechterzijde de Joseph Corneli Allée
waaraan Château St. Gerlach gelegen is.

Maastricht-Aachen Airport
De luchthaven Maastricht-Aachen Airport ligt binnen een reisafstand van 15 minuten.
Naar Brussels Airport
De rijafstand vanuit Houthem-Valkenburg naar Brussel bedraagt ongeveer 60 minuten.
Per trein bedraagt de reistijd ca. 2 uur. Er zijn vanuit Brussel diverse treinverbindingen
naar Maastricht. Vanuit Maastricht gaat éénmaal per uur een trein naar HouthemValkenburg (station Houthem-St. Gerlach)
Naar Düsseldorf Airport
De reisafstand vanuit Houthem-Valkenburg naar Düsseldorf bedraagt ongeveer 60
minuten. Per trein bedraagt de reistijd ca. 3 uur. Er zijn vanuit Düsseldorf diverse
treinverbindingen naar Houthem-Valkenburg (station Houthem-St. Gerlach).
Reizen per trein vanuit Nederland
Vanuit Utrecht Centraal Station gaat er elke 30 minuten een Intercity richting ZuidNederland. Eénmaal per uur heeft U een directe verbinding met Maastricht (reistijd 2
uur), de andere keer dient U in Eindhoven en in Sittard over te stappen. De trein vanuit
Maastricht naar Houthem-Valkenburg (station Houthem-St. Gerlach) vertrekt éénmaal
per uur (reistijd 10 minuten).
Reizen per trein vanuit België
Vanuit Luik neemt U de trein naar Maastricht (Nederland). Deze trein vertrekt elk uur
(reistijd 30 minuten). De trein vanuit Maastricht naar Houthem-Valkenburg (station
Houthem-St. Gerlach) vertrekt éénmaal per uur (reistijd 10 minuten).
Reizen per trein vanuit Duitsland
Vanuit Aken-Centrum neemt U de trein naar Heerlen. Deze trein vertrekt éénmaal per 90
minuten. De trein vanuit Maastricht naar Houthem-Valkenburg (station Houthem-St.
Gerlach) vertrekt éénmaal per uur (reistijd 10 minuten).

