met de auto

Rotterdam:

Utrecht:

Breda, Antwerpen:

{
{
{
P

- A15/E31 richting Gorinchem/Nijmegen.
- afslag 23 richting Papendrecht
- bij de verkeerslichten rechtsaf N3 op, ri. Papendrecht.
- na 2,5 km afslag Staart
- bij de verkeerslichten linksaf, ri. Staart (Merwedestraat).
- na ± 2 km kruising met verkeerslichten:
• rechts af voor Dordtyart (Maasstraat)
• rechtdoor na 300 meter Villa Augustus (Oranjelaan)

- A27/E30 richting Breda.
- knooppunt Gorinchem: volg A15/E31, ri. Rotterdam
- afslag 23 richting Papendrecht
- bij verkeerslichten linkssaf de N3 op, ri. Papendrecht
- na 2,5 km afslag Staart
- bij verkeerslichten linksaf, ri. Staart (Merwedestraat)
- na ± 2 km kruising met verkeerslichten:
• rechts af voor Dordtyart (Maasstraat)
• rechtdoor na 300 meter Villa Augustus (Oranjelaan)

- A16/E19 richting Rotterdam.
- afslag 20, richting Randweg Dordrecht
- bij verkeerslichten linksaf, richting Staart (Merwedestraat)
- na ± 2 km kruising met verkeerslichten:
• rechts af voor Dordtyart (Maasstraat)
• rechtdoor na 300 meter Villa Augustus (Oranjelaan)

U kunt op het parkeerterrein bij Dordtyart gratis parkeren.
Rijdt u door naar Villa Augustus, neem dan na het gele
gebouw de inrit rechts, hier geldt betaald parkeren.

anders naar

openbaar vervoer:

te voet:

over het water:
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vanaf Dordrecht Centraal stadsbus 4 richting Staart
• Villa Augustus: halte Parklaan
• Dordtyart: halte Maastraat

vanaf Dordrecht Centraal rechtsaf Burg. de Raadtsingel (350 m)
volg weg met bocht naar links –› Toulonselaan (50 m)
volg Toulonselaan tot eind en steek Vrieseweg over (400 m)
ga rechts en meteen links, Sumatraplein –› Oranjelaan
volg Oranjelaan tot ingang Villa Augustus (900 m)
ga langs Villa Augustus over Prins Hendrikbrug en
sla dan linksaf Maasstraat in voor Dordtyart (400 m)

met waterbus (fiets mag mee) vanuit Rotterdam, Krimpen aan
den IJssel, Ridderkerk, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht (tijden: waterbus.nl)
De waterbus legt aan aan de Merwekade, vanaf daar 15 min.
lopen naar Villa Augustus & 20 min. naar Dordtyart:
–› ga linksaf en volg Merwekade (200m), volg bocht naar rechts
–› Bleijenhoek (200m), op kruising links Torenstraat op (200 m)
volg Torenstraat –› Noordendijk (200 m) na 700 m linksaf,
over parkeerplaats en bruggetje:
Villa Augustus:
• rechtsaf naar Oranjelaan, hoofdingang
• linksaf richting ingang tuin (en Limonaia)
Dordtyart
• volg Oranjelaan, ga over Prins Hendrikbrug, dan links (400 m)

