Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio
Sittard/Geleen
Adres
Arendstraat 1A
6135 KT Sittard
088 585 88 00

Routebeschrijving bus
Vanaf NS-station Sittard





U neemt buslijn 17 (richting Born NedCar), buslijn 16 (richting Obbicht of
Born) of 8-persoonsbus 39 (richting Urmond). Deze rit duurt ongeveer 5
minuten.
U stapt uit bij bushalte Bradleystraat. Vanuit hier is het nog 5 minuten lopen.
Vertrek richting de rotonde bij de scholengemeenschap. Ga op de rotonde
naar links de Havikstraat in. Visio Sittard bevindt zich na ongeveer 300 meter
aan de linkerkant.

Looproute vanaf NS-station Sittard





Het is ongeveer 10 à 15 minuten lopen naar Visio Sittard.
U verlaat het station dan via de achteruitgang.
Volg het pad Achter de Scholen. Dit gaat over in de Arendstraat.
Visio bevindt zich aan het eind van de straat aan de linkerkant.

Visio Sittard-Geleen is puntbestemming Omnibuzz-regiotaxi




Visio Sittard-Geleen is puntbestemming voor Omnibuzz. Dit betekent dat
iedereen die in het verleden tegen gereduceerd tarief naar onze locatie in het
Zuyderland Medisch Centrum kon reizen dat nu ook kan doen tegen
gereduceerd tarief naar de Arendstraat. Alle gemeenten met Zuyderland als
puntbestemming hebben nu ook onze locatie als puntbestemming opgenomen
(zie een lijst onderaan deze pagina). Puntbestemmingen zijn bestemmingen
die tegen het gereduceerde tarief kunnen worden bereikt, ongeacht het
aantal reiszones. Het gaat hierbij onder andere om de ziekenhuizen in
Limburg. Elke gemeente bepaalt zelf welke puntbestemmingen bereikbaar
zijn vanuit de eigen gemeente.
Denkt u er wel aan dat u van tevoren uw terugreis reserveert. In
tegenstelling tot het Zuyderland MC is er bij Visio Sittard-Geleen geen
Taxipoint aanwezig. U moet dus telefonisch uw terugreis reserveren en

rekening houden met een wachttijd van 1 uur. Neem voor vragen over reizen
met Omnibuzz contact op via 0900 33 10 550 of info@omnibuzz.nl of kijk op
de site van Omnibuzz.

Gemeentes die de Arendstraat als puntbestemming aanmerken
zijn






















Beek
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Maasgouw
Meerssen
Nuth
Onderbanken
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg a/d Geul
Voerendaal

Vanuit de gemeente Maastricht is het niet mogelijk om tegen gereduceerd tarief naar
Visio Sittard-Geleen te reizen met Omnibuzz.
Vraag actuele informatie over het openbaar vervoer op via 9292ov.nl of 0900 9292.

Contact met Visio
U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 88 00 of
sittardgeleen@visio.org.

