Route beschrijving – Atelier Monnikenhof, Benedictushof 81, 4133 AJ VIANEN (UT)
Tel: 0347-377599
Vanaf A 27 richting zuid:
1. Afslag Vianen - Industrieterrein, bij rotonde naar rechts tot aan het stoplicht.
2. Bij stoplicht naar links = Stuartweg, rechtdoor gaan, bij rotonde na de
tunnel onder de A2 rechtsaf , u bevindt zich op de Westelijke Parallelweg
3. Daarna eerste links richting Monnikenhof tot rotonde, op rotonde rechtdoor = Langeweg
4. Daarna eerste rechts = Franciscushof en weer eerste rechts = Benedictushof, na ca 30 meter
vindt u rechts nummer 81
Vanaf A 27 richting noord:
1. Aansluiten op de A2 richting Utrecht – Amsterdam.
2. Afslag Vianen – Lexmond
3. Daarna routebeschrijving A 2 richting noord volgen
Vanaf A 2 richting zuid:
1. Afslag Vianen, bij de stoplicht rechtdoor gaan. U bevindt zich op de
Westelijke Parallelweg
2. Daarna eerste naar rechts richting Monnikenhof tot rotonde
3. Op de rotonde rechtdoor = Langeweg, daarna eerste rechts = Augustinushof en meteen
weer eerste naar rechts = Benedictushof, na ca 30 meter vindt u rechts nummer 81
Vanaf A2 richting noord:
1. Afslag Vianen-Lexmond, bij de stoplicht linksaf, u rijdt door de tunnel onder A2.
2. Bij het stoplicht linksaf, u bevindt zich op de Westelijke Parallelweg
3. Daarna eerste rechts richting Monnikenhof tot rotonde
4. Op de rotonde rechtdoor = Langeweg, daarna eerste naar rechts= Franciscushof en meteen
weer eerste rechts = Benedictushof, na ca 30 meter vindt u rechts nummer 81
Per openbaar vervoer:
Vanaf Utrecht:
1. Vanaf Station Utrecht Centraal buslijn 63 (sneldienst) richting Vianen
2. Uitstappen bij de halte “Lekbrug” en overstappen naar bus 74
3. Uitstappen bij de halte “Clarissenhof”
4. Oversteken naar de bushalte aan de overkant, achter de bushalte bevindt zich een
pleintje, rechtdoor lopen en het pleintje oversteken. Aan uw linkerhand ziet u 6 garages
met groene deuren, na degarages meteen linksaf. Dit is de Benedictushof, nummer 81 is het
derde huis aan de linkerkant
Vanaf het zuiden richting Utrecht:
1. Uitstappen bij de halte “Lekbrug” (bij Van der Valk – Motel Vianen)
2. U loopt terug tot aan het stoplicht, en gaat door de tunnel onder de A2. Hier bevindt zich
het busstation richting zuid.
3. U neemt op het busstation bus 74
4. Uitstappen bij de halte “Clarissenhof”
5. Verder zie hierboven per openbaar vervoer vanaf Utrecht punt 4.
(zie plattegrond op volgend blad)

