Routebeschrijving auto naar Visio Eindhoven
Adres
Castiliëlaan 8
5629 CH Eindhoven
088 585 88 80

Routebeschrijving auto
Vanuit richting Breda/Tilburg







Komende van de A58 richting Helmond neemt u afslag 6, Ekkersrijt.
Let op: afslag rechts nemen, op de afslag links aanhouden.
Op de eerste rotonde gaat u linksaf (tweede afslag). Tweede rotonde
rechtdoor (tweede afslag).
Tweede verkeerslicht linksaf. U zit op de Ekkersrijt 6000.
Volg de weg met de haakse bocht mee naar links en rijd dan door tot het
verkeerslicht en sla hier linksaf de Castiliëlaan in.
Neem de tweede afslag rechts. Visio en Kentalis hebben dezelfde ingang.

Vanuit richting Den Bosch






Komende van de A2, op knooppunt Ekkersweijer volg A50/A58 richting
Helmond, afslag 6 Ekkersrijt.
Op de eerste rotonde gaat u linksaf (tweede afslag). Tweede rotonde
rechtdoor (tweede afslag).
Tweede verkeerslicht linksaf. U zit op de Ekkersrijt 6000.
Volg de weg met de haakse bocht mee naar links en rijd dan door tot het
verkeerslicht en slaat hier linksaf de Castiliëlaan in.
Neem de tweede afslag rechts. Visio en Kentalis hebben dezelfde ingang.

Vanuit richting Nijmegen






Komende van de A2, op knooppunt Ekkersweijer volg A50/A58 richting
Helmond, afslag 6 Ekkersrijt.
Op de eerste rotonde gaat u linksaf (tweede afslag). Tweede rotonde
rechtdoor (tweede afslag).
Tweede verkeerslicht linksaf. U zit op de Ekkersrijt 6000.
Volg de weg met de haakse bocht mee naar links en rijd dan door tot het
verkeerslicht en slaat hier linksaf de Castiliëlaan in.
Neem de tweede afslag rechts. Visio en Kentalis hebben dezelfde ingang.

Vanuit richting Maastricht






Komende van de A2, op knooppunt Ekkersweijer volg A50/A58 richting
Helmond, afslag 6 Ekkersrijt.
Op de eerste rotonde gaat u linksaf (tweede afslag). Tweede rotonde
rechtdoor (tweede afslag).
Tweede verkeerslicht linksaf. U zit op de Ekkersrijt 6000.
Volg de weg met de haakse bocht mee naar links en rijd dan door tot het
verkeerslicht en slaat hier linksaf de Castiliëlaan in.
Neem de tweede afslag rechts. Visio en Kentalis hebben dezelfde ingang.

Vanuit richting Helmond






Komende van de A2, op knooppunt Ekkersweijer volg A50/A58 richting
Helmond, afslag 6 Ekkersrijt.
Op de eerste rotonde gaat u linksaf (tweede afslag). Tweede rotonde
rechtdoor (tweede afslag).
Tweede verkeerslicht linksaf. U zit op de Ekkersrijt 6000.
Volg de weg met de haakse bocht mee naar links en rijd dan door tot het
verkeerslicht en slaat hier linksaf de Castiliëlaan in.
Neem de tweede afslag rechts. Visio en Kentalis hebben dezelfde ingang.

Contact met Visio
U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 88 80 of eindhoven@visio.org.

