Wegwijzer naar Emmaüs en parkeermogelijkheden
L. D’Haeseleerstraat 15 Aalst 0479 – 24 28 04
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Vanaf de autostrade:
neem op de E40 de afrit 19 en volg steeds Aalst.
Bij het binnenkomen van de stad ontmoet je een
rondpunt “De Haring”.
Het vervolg hang af van je keuze voor parkeren.
Emmaüs ligt in het autovrije deel van de stad en je kan
er dus niet tot vlakbij met de auto.
De twee interessantste mogelijkheden vind je op het
detailplannetje.
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P1 Houtmarkt

Grote Markt

Met ticketautomaat 1,2 €/uur, max 2 uur.
Een vijftal minuten wandelen naar Emmaüs.
P2
P2 Parking “De Keizershallen”
P1

Met ticketautomaat 1,2 €/uur.
4 uur voor 2€, hele dag voor 2,5€
Een tiental minuten wandelen naar Emmaüs.

Voor de Houtmarkt rij je op het rondpunt quasi rechtdoor, de Parklaan op. Ter hoogte van het park blijft u de hoofdbaan
volgen met een bocht naar links en een bocht naar rechts. Aan het kruispunt met verkeerslichten neemt u links. Na 20
meter ga je opnieuw links. Je komt na 100 m uit op de Houtmarkt. Hier kan je parkeren. Stap over de Houtmarkt en ga
rechtsaf de D’Haeseleerstraat in. Na 50 m begint het verkeersvrije deel. Emmaüs vind je in nummer 15.
Voor Parking “De Keizershallen” doe je drie kwart van het rond punt, de Leo De Bethunelaan in. De Beekveldstraat is de
vijfde straat rechts vanaf het rond punt. (de tweede na de verkeerslichten halfweg).
De uitgang van de parking brengt je op het Keizerlijk Plein. Je gaat rechtsaf tot aan de verkeerslichten. Daar neem je
links de Korte Zoutstraat. Aan het einde van de Korte Zoutstraat begint rechts in de hoek de L. D’Haeseleerstraat.
Emmaüs vind je in nummer 15.

