Routebeschrijving Sandton Château de Raay
Komende vanuit de richting Nijmegen:

•
•
•
•
•
•
•

Vanuit Nijmegen volgt u de A73 richting Venlo.
Op knooppunt Zaarderheiken volgt u de A73 (richting Tegelen/Maastricht).
Bij afrit 14 (Baarlo, Maasbree, Helden) verlaat u de A73 en gaat u bij de
verkeerslichten linksaf naar de N273/Napoleonsbaan richting Baarlo.
Na ca. 4,5 kilometer gaat u, bij de verkeerslichten in Baarlo ( centrum ), rechtsaf de
Bong in, richting Maasbree.
Hierna neemt u de 2e weg naar links, genaamd Heierhof.
Aan het einde van Heierhof gaat u linksaf, ( voor de bosrand ), de Raayerveldlaan
in.
Na ca. 300 meter bent u gearriveerd bij Château de Raay, Raayerveldlaan 6, 5991
EN Baarlo.

Komende vanuit de richting Antwerpen/Eindhoven:
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit Eindhoven volgt u de A67 richting Venlo.
Bij knooppunt Zaarderheiken houdt u rechts aan, naar de A73 (richting
Tegelen/Maastricht). Op de A73 volgt u de richting Tegelen/Maastricht.
Bij afrit 14 (Baarlo, Maasbree, Helden) verlaat u de A73 en gaat u bij de
verkeerslichten linksaf naar de N273/Napoleonsbaan richting Baarlo.
Na ca. 4,5 kilometer gaat u, bij de verkeerslichten in Baarlo, rechtsaf de Bong in
(richting Maasbree)
Hierna neemt u de 2e weg naar links, genaamd Heierhof.
Aan het einde van de Heierhof gaat u linksaf, ( voor de bosrand ), de Raayerveldlaan
in.
Na ca. 300 meter bent u gearriveerd bij Château de Raay, Raayerveldlaan 6, 5991 EN
Baarlo.

Komende vanuit de richting Maastricht:
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit Maastricht volgt u de A2 richting Eindhoven/Amsterdam.
Na ca. 40 kilometer verlaat u de A2 en vervolgt u de weg via de A73 (richting
Roermond/Venlo).
Bij afrit 14 (Baarlo, Maasbree, Helden) verlaat u de A73 en gaat u bij de
verkeerslichten rechtsaf naar de N273/Napoleonsbaan richting Baarlo.
Na ca. 4,5 kilometer gaat u, bij de verkeerslichten in Baarlo, rechtsaf de Bong in
(richting Maasbree).
Hierna neemt u de 2e weg naar links, genaamd Heierhof.
Aan het einde van de Heierhof gaat u linksaf, ( voor de bosrand ), de Raayerveldlaan
in.
Na ca. 300 meter bent u gearriveerd bij Château de Raay, Raayerveldlaan 6, 5991.

