Routebeschrijving naar Rue Haute 71 te Eben-Emael vanuit Belgie

Via de A13/E313 (mogelijkheid 1)
• Neem afslag 32.
• Ga richting Riemst.
• Na de brug in Vroenhoven gaat u direct rechts.
• In Kanne gaat u rechts op de N619 richting Eben-Emael
• Ga de brug over.
• Ga bij de rotonde rechtdoor.
• Nu bent u in Eben-Emael. Volg deze weg die overgaat in Rue Haute. Daarvoor moet u door de
kleine dorpskern. U passeert de kerk en de plaatselijke restaurant La Jade aan de linkerhand.
Daarna gaat de weg omhoog. U passeert een school (30km). Na de school is het het vierde
huis aan de linker kant. Net voor de bakker.
Via de A13/E313 (mogelijkheid 2)
• Neem afslag 33.
• Op de N618 gaat u richting Bassenge.
• In het dorp slaat u af richting Eben-Emael N619
• Bij de rotonde gaat u rechts.
• Bij de volgende rotonde gaat u links.
• Deze weg gaat met enkele bochten omhoog. Op het hoogste punt maakt de weg een bocht
naar rechts en gaat de weg weer naar beneden. Dit is al Rue Haute.
• Aan de rechterkant ziet u een bakker/boulangerie. Wij zitten direct links naast het pand van
de bakker.
Via de A25/E25
• Neem afslag 1.
• Op de N602 gaat u richting Lixhe.
• Aan het einde gaat u rechts de N671 op richting Eben-Emael
• Op de rotonde neemt o de eerste afslag.
• Deze weg gaat met enkele bochten omhoog. Op het hoogste punt maakt de weg een bocht
naar rechts en gaat de weg weer naar beneden. Dit is al Rue Haute.
• Aan de rechterkant ziet u een bakker/boulangerie. Wij zitten direct links naast het pand van
de bakker.
• Nu bent u in Eben-Emael. Volg deze weg die overgaat in Rue Haute. Daarvoor moet u door de
kleine dorpskern. U passeert de kerk en de plaatselijke kroeg aan de linkerhand. Daarna gaat
de weg omhoog. U passeert een school (30km). Na de school is het het vierde huis aan de
linker kant. Net voor de bakker.
Aan de linkerkant van ons huis vindt u twee parkeerplaatsen. Ook kunt u aan de overkant langs de
weg in de vakken parkeren.
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