Routebeschrijving Fries Congrescentrum Drachten

Vanuit Leeuwarden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd vanuit Leeuwarden over de N31 richting Drachten.
Neem de eerste afslag Drachten.
Aan het einde van deze afslag (600 m) draait u rechtsaf de Noorderhogeweg op.
Ga op de volgende rotondes steeds rechtdoor, ook bij de verkeerslichten.
Bij de rotonde met daarboven de fietsbrug neemt u de eerste afslag de Overstesingel op.
Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (op de Overstesingel).
Rijd vervolgens bij het verkeersplein, rechtdoor de Oprijlaan op.
Bij de kruising gaat u rechtdoor en arriveert u bij het Fries Congrescentrum Drachten.

Vanuit Groningen:
•
•
•
•
•
•
•

Rijd vanuit Groningen over de A7 richting Drachten.
Neem na 35 km de afslag Industrieterrein de Haven (afslag 29) richting De haven.
Ga na 450 m rechtsaf op de Zuiderhogeweg richting De haven.
Bij de rotonde met daarboven de fietsbrug neemt u de derde afslag de Overstesingel op.
Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (op de Overstesingel).
Rijd vervolgens bij het verkeersplein, rechtdoor de Oprijlaan op.
Bij de kruising gaat u rechtdoor en arriveert u bij het Fries Congrescentrum Drachten.

Vanuit Zwolle / Heerenveen:
•
•
•
•
•
•

Rijd vanuit Heerenveen over de A7 richting Drachten.
Neem na 18 km de afslag Industrieterrein de Haven (afslag 29) richting De Haven.
Bij de rotonde met daarboven de fietsbrug neemt u de derde afslag de Overstesingel op.
Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (op de Overstesingel).
Rijd vervolgens bij het verkeersplein, rechtdoor de Oprijlaan op.
Bij de kruising gaat u rechtdoor en arriveert u bij het Fries Congrescentrum Drachten.
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