Routebeschrijving naar:
Het Boeddha-huis
Igelmondermühle 1 in België.
Met de auto:
1. Via Venlo.
• Neem bij Venlo de A61 richting Mönchengladbach
• Op een gegeven moment voeg je in op de A1 richting Koblenz
• Neem bij Kreuz Bliesheim de afslag richting Trier/Euskirchen de A1
• Neem de afslag Blankenheim/Trier/Dahlem. Onderaan rechtsaf
• Neem de afslag richting Aachen/Daun/Stadtkyll/Kroonenburg. Onderaan rechtsaf
• Je rijdt door Kroonenburg en Hallslag heen, tot aan de T-splitsing.
• Daar rechtsaf en meteen weer links, langs het winkelcentrum en Krippana
• De weg volgen en rechtsaf gaan (2de weg) richting STACO en Altstoffdepot.
• Aan het eind van de weg op de Tsplitsing links (richting Manderfeld).
• Na de Fordgarage aan de rechterkant rechtsaf, richting Holzheim.
• Weg volgen tot in het dal en daar zie je aan de rechterkant het Boeddha-huis.
• Je kunt je auto parkeren zo’n 30 meter voor het huis op de parkeerplaats rechts.
2. Via Maastricht
• Vanaf Maastricht de A2 naar Luik
• Voor Luik de afslag E40 Aachen en E42 Verviers
• Steeds Aachen/Verviers aanhouden en je komt op de E40 naar Aachen
• Na een tijdje de afslag Verviers/Trèves/Spa/Battice/E42
• Houd dan rechts aan richting Trèves/Spa/Verviers/E42
• Volg deze weg richting Prüm/St.Vith/Spa
• Neem de afslag Malmedy
• Volg dan richting Waimes, dan Bütgenbach en daarna Büllingen. (N632)
• Vervolg deze weg richting Prüm; bij rotonde rechtsaf richting Manderfeld.
• Na de Ford-garage Adler aan de rechterkant rechtsaf, richting Holzheim.
• Weg volgen tot in het dal en daar zie je aan de rechterkant het Boeddha-huis.
• Je kunt je auto parkeren zo’n 30 meter voor het huis op de parkeerplaats rechts.

Met de trein:
•

Je kunt ook met de trein komen (vanuit Amsterdam is dat ongeveer vijf uur). Neem de ICE
naar Köln en dan de stoptrein naar Jünckerath. (Trier). Als je aangeeft hoe laat je aankomt,
kun je daarvandaan opgehaald worden (bijdrage: € 10)
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