Aviko Foodtruck
WORKSHOP festivals

Routebeschrijving Kasteel Rosendael in Rozendaal
Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal
Vanuit de richting Hilversum/Amsterdam
• Volg de A10
• Neem de afslag A1/E231 richting Almere/Amersfoort/Groningen/Hengelo
• Volg de A1/E231
• Blijf rechts voor de A1 en volg de borden Hengelo/Zwolle/Amersfoort/E231
• Neem vervolgens afslag 15-Barneveld en volg de A30 richting Barneveld/Ede/Arnhem
• Op het knooppunt van Maanderbroek neem je de linker baan en volg je de borden A12
richting Ede-Zuid/Arnhem/Oberhausen
• Blijf op de A12
• Bij de wisseling 26-Arnhem Noord-knooppunt Waterberg neem je de rechterbaan en
volg je de borden voor Arnhem-Noord
• Neem de afslag Schelmseweg/N785 naar Rosendael in Rozendaal
• Neem de rechterbaan naar de Apeldoornseweg/N784 en vervolgens de rechterbaan
naar de Schelmseweg
• Sla vervolgens links af richting de Schelmseweg/N785
• Neem de rotonde de derde afslag richting de Kerklaan
• Sla linksaf naar Rosendael, sla vervolgens nog een keer links af op op de Rosendael te blijven
• De locatie bevind zich nu aan de linker hand
Vanuit de richting Zwolle/Utrecht
• Volg de A28
• Bij het wisselpunt volg je de linkerbaan voor de borden A50 richting Arnhem/Apeldoorn.
Vervolg je weg.
• Neem de afslag 20 Arnhem-Centrum richting Arnhem-Centrum
• Houd de Apeldoornseweg/N784 aan en neem vervolgens de Schelmseweg/N785 naar Rosendael
in Rozendaal.
• Neem de rechterbaan naar de Apeldoornseweg/N784 en vervolgens de rechterbaan naar de
Schelmseweg
• Sla vervolgens links af richting de Schelmseweg/N785
• Neem de rotonde de derde afslag richting de Kerklaan
• Sla linksaf naar Rosendael, sla vervolgens nog een keer links af op op de Rosendael te blijven
• De locatie bevind zich nu aan de linker hand
Met het openbaar vervoer
• Stap uit bij Arnhem Station
• Neem vervolgens bus 8 of 1 richting Velp Ziekenhuis.
• Stap uit bij Kerklaan, Rozendaal
• Loop in noordelijke richting op de Schelmseweg/N785
• Neem op de rotonde de eerste afslag naar Kerklaan
• Sla linksaf richting Rosendael en sla vervolgens nog een keer links af om op de Rosendael te blijven.
• De locatie bevind zich aan de linkerkant
Parkeren:
Wanneer u het park binnenrijd zal er vooraan aan de linkerkant plek
zijn om de auto te parkeren.

