ROUTEBESCHRIJVING
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LOCATIE ZORGBOULEVAART

BOULEVARD BANKERT 156B, 4382 AC VLISSINGEN

Komende uit de richting Bergen op Zoom
•
Volg de snelweg A58 tot u aan het einde bent gekomen
•
Ga bij de stoplichten rechtdoor, u rijdt nu op de Sloeweg/N288
•
Volg de weg over het spoor, de brug en rechtdoor over de rotonde
tot u bij de stoplichten komt
•
Sla linksaf naar de Koudekerkseweg, blijf deze weg volgen tot u na het ziekenhuis
(aan uw linkerkant) bij de stoplichten komt
•
•
•
•
•
•

Bij de stoplichten gaat u rechtdoor naar de Spuikomweg
Volg deze weg met de bocht mee en sla de eerste weg rechtsaf naar de
Kenau Hasselaarstraat (vóór de bioscoop). Deze weg loopt omhoog
Blijf deze weg volgen tot u rechtsaf de parkeerplaats op kunt rijden
Neem de trap en steek de weg (Kenau Hasselaarstraat) over naar de boulevard
U loopt nu op de Trompweg.
Aan uw linkerzijde ziet u de Zorgboulevaart. (De rolstoelingang bevindt zich aan de
rechterzijde van het gebouw)
Neem in het gebouw recht voor u de trap omhoog naar de eerste verdieping

Parkeren
•
U kunt parkeren in de Kenau Hasselaarstraat of op het parkeerterrein van Cine City. Hier
geldt betaald parkeren van 9.00 tot 21.00 uur.
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Komende met het openbaar vervoer
•
Het is mogelijk om op station Middelburg, Vlissingen Souburg, of Vlissingen uit te stappen
•
Neem lijn 56 (Vlissingen), 57 (Middelburg), of 58 (Vlissingen Souburg), richting
Vlissingen Scheldeplein. U moet uitstappen bij de halte ‘Badhuisstraat’
•
Vanaf halte Badhuisstraat loopt u richting de Boulevard/bioscoop via de Spuikomweg
en neemt u de trap naar boven
•
Steek de parkeerplaats over en neem nu weer de trap naar boven
•
U bevindt zich nu aan de achterzijde van de Zorgboulevaart, de hoofdingang bevindt zich
aan de voorzijde van het pand. Wij bevinden ons op de eerste verdieping

Komende uit
de richting
Goes

VOOR VRAGEN KUNT U ONS BEREIKEN VIA 088-1901901 (LOKAAL TARIEF) OF INFO@ZEELANDCARE.COM

