Route
Route naar de Partyjacht Thalassa, Lekdijk West te Schoonhoven
Vanuit Rotterdam:
•
•
•
•
•
•

richting Krimpen a/d IJssel – Lekkerkerk – Bergambacht – Schoonhoven
u rijdt op de provinciale weg vanaf Bergambacht richting Schoonhoven
vóór het grensbord Schoonhoven is een afslag naar rechts (aan uw rechterhand
ziet u kassen) deze afslag neemt u
u rijdt dan op De Hem en rijdt op de dijk aan
aan het einde van De Hem op de T-splitsing, linksaf
u rijdt nu op de Lekdijk West, na ca 1000 mtr ziet u Partyjacht Thalassa aan uw
rechterhand in de rivier liggen

Vanuit Utrecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

richting IJsselstein – Lopik – Schoonhoven rijden (provinciale weg N210)
na het passeren van het grensbord Schoonhoven gaat u bij de tweede rotonde
linksaf
de hierop volgende rotonde rechtdoor (richting de veerpont)
u rijdt de pont niet op, maar voorbij vervolgens, net voorbij de veerpont gaat u
rechtsaf de Veerpoort onderdoor
u rijdt nu de straat door tot aan een kleine kruising
op deze kruising gaat u linksaf
u rijdt alsmaar rechtdoor, u ziet links van u Hotel/Restaurant Belvédère liggen
Hotel/Restaurant Belvédère staat aan het begin van de Lekdijk West, de dijk rijdt
u op
na ongeveer 200 meter ziet u aan uw linkerhand Partyjacht Thalassa liggen

Vanuit Gorinchem, via de veerpont over De Lek naar Schoonhoven:
•
•
•
•
•
•
•

u rijdt van Gorichem over de provinciale weg Schelluinen-GiessenburgGoudriaan-Nieuwpoort naar de veerpont
overvaren naar Schoonhoven
u verlaat de pont en gaat linksaf
u rijdt de Veerpoort (historische poort) onderdoor, daarna rijdt u de straat door
tot aan een kleine kruising op deze kruising gaat u linksaf
u rijdt alsmaar rechtdoor, u ziet links van u Hotel/Restaurant Belvédère liggen
Hotel/Restaurant Belvédère staat aan het begin van de Lekdijk West, de dijk rijdt
u op
na ongeveer 200 meter ziet u aan uw linkerhand Partyjacht Thalassa liggen

Route naar aanlegplaats Piet Smitkade te Rotterdam
Routebeschrijving naar Piet Smitkade 400, Rotterdam
Steiger (ter hoogte van de Jan Pettersonstraat en de Adriaan Kooningsstraat)
Vanaf de A16 – komende uit Dordrecht
•
•
•
•
•
•

U neemt de afslag Rotterdam- Feyenoord.
Bij de derde stoplichten gaat u rechtsaf. ( rotonde ¼) ( recht voor ziet u
Feyenoordstadion “de Kuip”)
Eerste afslag rechts, waarbij u op de parallelweg gaat rijden.
Eerste rechtsaf, op de parkeerterreinen links en rechts kunt u parkeren.
Indien u overdekt wenst te parkeren, dan de tweede rechts en na 100 m linksaf
slaan.
Daar ziet u de bewaakte en overdekte parkeergarage aan uw rechterhand.

Vanaf de A16 – komende uit Den Haag- Utrecht
•
•
•
•
•
•

Na de Brienenoordbrug neemt U de afslag Rotterdam- Feyenoord en na de afslag
houdt u de linkerrijbaan aan.
Bij de derde stoplichten gaat u rechtsaf. (recht voor u ziet u Feyenoordstadion
“de Kuip”)
Eerste afslag rechts, waarbij u op de parallelweg gaat rijden.
Eerste rechtsaf, op de parkeerterreinen links en rechts kunt u parkeren.
Indien u overdekt wenst te parkeren, dan de tweede rechts en na 100 m linksaf
slaan.
Daar ziet u de bewaakte en overdekte parkeergarage aan uw rechterhand.
Route naar Partyjacht Thalassa voor uw gasten bij vertrek vanuit Schoonhoven

Vanuit Rotterdam:
•
•
•
•

richting Krimpen a/d IJssel – Lekkerkerk – Schoonhoven (provinciale weg N210);
bij aankomst in Schoonhoven, eerste rotonde rechtsaf;
op het parkeerterrein (Kerkweg) direct aan uw rechterhand gelegen kunt u uw
auto parkeren;
vervolgens loopt u via de Groene Singel naar Partyjacht Thalassa (± 5 min.).

Vanuit Utrecht:
•
•
•

richting IJsselstein – Lopik – Schoonhoven rijden (provinciale weg N210);
na het passeren van het grensbord Schoonhoven gaat u bij de tweede rotonde
rechtsaf
nu, opnieuw bij de tweede rotonde, linksaf;

•
•

op het parkeerterrein (Kerkweg) direct aan uw rechterhand gelegen kunt u uw
auto parkeren;
vervolgens loopt u via de Groene Singel naar Partyjacht Thalassa (± 5 min.).

Vanuit Gorinchem, via de veerpont over De Lek naar Schoonhoven:
•
•
•
•
•
•
•

u rijdt van Gorichem over de provinciale weg Schelluinen-GiessenburgGoudriaan-Nieuwpoort naar de veerpont
overvaren naar Schoonhoven
u verlaat de pont en gaat rechtsaf;
u volgt de weg richting Bergambacht-Gouda-Rotterdam;
bij de vierde rotonde gaat u linksaf
op het parkeerterrein (Kerkweg) direct aan uw rechterhand gelegen kunt u uw
auto parkeren;
vervolgens loopt u via de Groene Singel naar Partyjacht Thalassa (± 5 min.)

