Hoe het Aldhem****Hotel te bereiken ?
Jagerdreef 1,2280 Grobbendonk
Tel + 32 14 501 001

Vanuit Zaventem (Brussel):
U neemt de autosnelweg E19 richting Antwerpen. Na het verlaten van de tunnel volgt u de ring
rond Antwerpen tot aan de afrit naar de autosnelweg E313 (richting Hasselt-Luik-Aken). U neemt
afrit 20 (Herentals-West, Grobbendonk) . U draait rechts de brug van de snelweg over en ziet het
Aldhem****hotel aan uw linkerzijde. De kleine straat net voorbij de oprit van de snelweg, de
“Jagersdreef “ leidt u naar de inrit van de parking.
Vanuit Eindhoven:
U neemt de E34 richting Antwerpen tot aan afrit 21 (Lille-Herentals). Aan het einde van de afrit
draait u links richting Herentals. U volgt de hoofdweg die u dwars door Lille en Poederlee leidt.
Deze hoofdweg gaat na het kruisen van de spoorlijnen automatisch over in de ring rond
Herentals. Deze ring gaat aan het einde automatisch over in de hoofdweg naar Grobbendonk (en
Lier). Na 4 km merkt u een verkeersbord met info over de E313. Een 100-tal meter voorbij dit
verkeersbord (50 meter vóór de oprit van de snel-weg, richting Antwerpen) draait u rechts de
“Jagersdreef” in, waar de inrit van de parking zich bevindt.
Vanuit Breda:
U neemt de autosnelweg E19 richting Antwerpen. U volgt de ring rond Antwerpen tot aan de afrit
naar de autosnelweg E313 (richting Hasselt-Luik-Aken). U neemt afrit 20 (Herentals-West,
Grobbendonk).
U draait rechts de brug van de snelweg over en ziet het Aldhem****hotel aan uw linkerzijde. De
kleine straat 50 meter voorbij de oprit van de snelweg, de “Jagersdreef “ leidt u naar de inrit van
de parking.
Vanuit Aken:
U neemt de autosnelweg E314 tot aan het kruispunt in Lummen, waar u de E313 neemt, richting
Antwerpen. U neemt afrit 20 (Lier/Grobbendonk). Aan het einde van de afrit gaat u linksaf. Na 50
meter draait u links de kleine straat, de “Jagersdreef” in, waar de inrit van de parking zich bevindt.

