Routebeschrijving
Vanaf de A1:
A1

-

GPS: E 15.58390 N 50.49572

richting Apeldoorn, Hengelo, Enschede

- Duitsland E30 (A30)
U4

E30 (A2)
A14
A4
A4

richting Osnabrück (Rheine Nord)
richting Bad Öeynhausen / Hannover
(Bad Öeynhausen is een stad waar de snelweg dwars doorheen loopt,
gewoon rechtdoor aanhouden. Let op flitspalen!)
na Bad Öynhausen afslag 35 richting Hannover
via Hannover
via Braunschweig
via Magdeburg richting Halle en Dresden
richting Dresden
richting Bautzen en Görlitz

Ga de snelweg af bij afslag WeiBenberg (na Bautzen) en sla rechtsaf richting Zittau (S55).
S55
‘B178’

na ongeveer 1 km rechtsaf de S111 op richting Bautzen / Kotiz
na enkele kilometers wordt de snelweg aangegeven richting Zittau via
Löbau, dit is de oude B178.
Ga bij Zittau de grens over (Zoll)

- Polen –
S132a

Friedensstraße/S132a (400 meter rechtdoor tot Tsjechische grens)

- Tsjechië –
9, dan 13/E442
35/E442
35/E442
16

richting Liberec
in / na Liberec (Reichembach) naar Turnov
na Turnov richting Jicin
na Jicin* riching Trutnov / Nova Paka / Vidochov Stupná

* Komende vanaf Jicin richting Nova Paka de weg blijven volgen, door Nova Paka. Door Nova
Paka (rechts Pennymarket), even verder links antiek winkeltje 100 à 200 meter weiland, dan
een scherpe bocht naar links (richting Trutnov). In het midden van de splitsing staat een kruis.
De 16 blijven volgen tot Vidochov Stupná staat aangegeven. Dit is een afslag in een lange
bocht bij een tankstation en tuinhuisjes. Ga hier rechtsaf. Weg naar beneden volgen. Bij
splitsing rechts aanhouden en de weg blijven volgen (ca 4 km) tot u aan de rechterkant Parc
Arcadian ziet liggen. Voor het sleuteladres rijdt u nog 500 m door naar nummer 62. Wanneer
u de sleutel heeft opgehaald rijdt u weer terug naar Parc Arcadian. U gaat het park op en rijdt
tot aan het einde van het park. Het laatste huis aan de rechterkant is Chalupa Bergov.
Alternatieve route kunt u rijden via:
Görlitz door Polen – Frydlant – Liberec – Trutnov – Jicin *
Dresden – Praag – Mladé Boleslav – Hradec Kralové – Jicin *
Routeplanner via internet:

http://maps.google.nl

Vergeet u niet uw vignet te kopen bij één van de eerste tankstations in Tsjechië?

