2016-12

Route naar Dolomieten 45, 3524 VE Utrecht

Met de trein vanaf Utrecht Centraal is de reistijd 5 minuten. Deze trein rijdt
o 4 x per uur van Utrecht Centraal naar Utrecht Lunetten (u.05 – u.22 - u.35 – u.52).
o 4 x per uur van Utrecht Lunetten naar Utrecht Centraal (u.02 – u.19 - u.32 – u.49).
Vanaf station Lunetten steek je het Furkaplateau over en volgt de Hondsrug. Je passeert het
winkelcentrum aan je rechterhand en Sociaal Cultureel Centrum de Musketon aan je linkerhand.
Na de Musketon neem je de tweede weg links, St. Gotthard. De eerste weg rechts is Dolomieten.
Nr. 45 is aan je linkerhand. Het is ongeveer 10 minuten lopen. Zie kaartje beneden.
Met de bus vanaf Utrecht Centraal is de reistijd 15 min. met lijn 8. Haltes zie kaartje beneden.
Halte Dolomieten: bus 8. Halte Stelviobaan: bus 8, 10 en 31. Meer informatie op http://www.uov.info
o
o

Vanaf halte Dolomieten steek je de Simplonbaan over en loop je Dolomieten in.
Vanaf halte Stelviobaan ga je de trap af, linksaf onder het viaduct door, 1ste rechts, 1ste links
= Dolomieten.
Nr. 45 is in het 2e deel van de straat, aan je rechterhand.

Met de fiets:
Vanuit het centrum van Utrecht fiets je in 15 tot 20 minuten naar Lunetten. Het beste kun je het
fietspad (Houtensepad) naar Lunetten nemen. Dit kan op 2 manieren:
1. Op de kruising Vondellaan - Briljantlaan neem je het fietspad over de Baden-Powellweg (in
het verlengde van de Vondellaan). Deze gaat achtereenvolgens over in de Kariboestraat, de
Lamstraat en het Houtensepad.
2. Je komt op ditzelfde fietspad door vanaf de Koningsweg, tegenover de Tamboersdijk het
fietspad Laan van Kovelswade te nemen: het viaduct over het spoor en langs de
Waterlinieweg. Onderaan rechts aanhouden. Je komt ook uit op het Houtensepad.
o Volg het Houtensepad door het Beatrixpark.
o Aan het einde van het park gaat Houtensepad over in Gaasterland.
o Op de kruising waar Gaasterland overgaat in Treek ga je rechtsaf naar Oeral.
o Neem de 1ste weg links naar St. Gotthard en vervolgens de 1ste rechts naar Dolomieten.
Nr 45 is in het 2e deel van de straat, aan je linkerhand.
Met de auto: Je rijdt Lunetten binnen via de Lunettenbaan. Aan het einde van de Lunettenbaan
(bij de grote witte ‘champignon’) ga je rechtsaf naar de Simplonbaan. Neem de eerste weg links
naar de Dolomieten. Nr 45 is een gewoon woonhuis in het 2e deel van de straat, aan je
linkerhand. Je kunt in de straat gratis parkeren.

Halte Dolomieten: bus 8.
Halte Stelviobaan: bus 8, 10 en 31

