Routebeschrijving naar het hotel
Per auto:
Vanaf Heerlen / Antwerpen
Vanaf grensovergang Heerlen volgt u de N281 en houdt u richting Antwerpen aan.
Via de E314 en de E313 komt u op de ring Antwerpen, waar u de borden Bergen op
Zoom aanhoudt. Net na de grensovergang volgt u de borden Vlissingen (A58).
Vanaf Rotterdam
Uit de richting Rotterdam neemt u de A16 tot knooppunt Klaverpolder, daarna de A17 tot
knooppunt de Poel, waarna u de A58 volgt tot Vlissingen.
Ook kunt u de A15 richting Europoort volgen tot afslag Brielle en de N57 volgen tot
Middelburg (einde). Daar komt u op de A58 en volgt u deze richting Vlissingen.
Vanaf Utrecht
Uit de richting Utrecht volgt u de A27 tot knooppunt Hooipolder, waarna u de A59 neemt
tot knooppunt Zonzeel, daarna de A16 tot afslag Moerdijk en de A17 tot knooppunt De
Stok.
Daarna volgt u de A58 tot Vlissingen.
Vanaf Venlo
Vanaf grensovergang Venlo gaat u in de richting Eindhoven.
Vanaf Eindhoven volgt u de A58 tot Vlissingen.
Vanaf de A58
Aan het einde van de A58 staan er verkeerslichten. (zie kaart)
Dit kruispunt gaat u rechtdoor en gaat u over het spoor en de brug.
Daarna komt u de eerste rotonde tegen. Deze gaat u rechtdoor (2/4).
Vervolgens komt u op een kruispunt met verkeerslichten. Hier gaat u rechtdoor.
Aan het einde van deze weg bevindt zich de tweede rotonde. Deze gaat u rechtsaf (1/3).
Deze weg vervolgt u en bij de derde rotonde gaat u rechtsaf (1/3).
Het volgende kruispunt met de vierde rotonde gaat u linksaf (3/4).
Aan het einde van deze weg vindt u onderaan de duinen Strandhotel Westduin.
U kunt het parkeerterrein oprijden, de slagboom opent automatisch.

Routebeschrijving naar het hotel
Met het openbaar vervoer:

Met het openbaar vervoer
U neemt de trein tot station Vlissingen, van hieruit kunt u met de (trein)taxi bij Westduin
komen. De treintaxi dient minimaal een uur van tevoren gereserveerd te worden via
telefoonnummer +31 (0)118 416000. U kunt vanaf station Vlissingen ook gebruikmaken
van de OV-fiets, elektrische OV-fiets of een NS scooter. Meer informatie hierover vindt u
op www.ov-fiets.nl. Er zijn geen busverbindingen van en naar het hotel.
Schiphol
Vanuit Schiphol neemt u de A10 Ring Amsterdam, dan de A2 richting Utrecht.
Vervolgens neemt u de A27 richting Breda, dan de A16 Roosendaal, gevolgd door de
A58 Vlissingen. Aan het einde van de A58 volg Dishoek en Hotel Westduin.
National/Zaventem
Vanuit Brussel neemt u de E19 richting Antwerpen, dan de A12 richting Bergen op
Zoom. Vervolgens neemt u de A58 Vlissingen. Aan het einde van de A58 volg Dishoek
en Hotel Westduin.
Rotterdam
Neem de A16 richting Bergen op Zoom, volg daarna de A58 Vlissingen. Aan het einde
van de A58 volg Dishoek en Hotel Westduin.

