WILT U SVP UITERLIJK ÉÉN DAG VOOR DE AANKOMSTDATUM PER EMAIL
OF TELEFOON AAN ONS DOORGEVEN HOE LAAT U ONGEVEER VERWACHT
AAN TE KOMEN. DAN ZORGEN WIJ ER VOOR DAT WIJ THUIS ZIJN OM U
TE ONTVANGEN EN DE SLEUTELS TE OVERHANDIGEN !
ADRESGEGEVENS
Vakantiehuisje “TWISTERHOF”
Fam. J. Faber - Van Kol
Zollstrasse 1
49762 Sustrum Moor - Duitsland
Tel: 0049 - 59 39 641
Mail: twisterhof@ewetel.net

DENKT U AAN UW PASPOORTEN EN DIE VAN UW HOND(EN) ??!!
Routebeschrijving via Hengelo  als u niet via Hengelo maar via
een andere route al eerder op de A-31 in Duitsland bent gekomen,
dan de eerste 3 aanwijzingen overslaan.
-

-

-

U neemt de A-1 richting Duitsland
In Duitsland wordt de A-1 de A-30
U neemt vervolgens op de A-30 afslag 5 (autobahnkreuz Schüttorf,
richting Emden Leer = A-31);
Op de A-31 neemt u de afslag 19 (Haren);
Aan het eind van de afslag gaat u linksaf richting Rütenbrock
Vervolgens neemt u de afslag Rhede (rechtsaf) (let op: niet de P
(parkeerplaats) oprijden, deze ligt direkt na het bord van de afslag Rhede)
U volgt deze weg tot Sustrum Moor. Dit duurt ongeveer 8 kilometer !
Bij Sustrum Moor komt u op een gegeven moment (nadat u aan uw
rechterhand een Avia benzinestation bent gepasseerd) op een kruispunt; u
kunt hier rechtsaf het dorp Sustrum Moor in maar dat doet u niet.
U gaat gewoon rechtdoor (aan uw rechterhand ziet u Gaststätte
Moorstubchen)
Na ongeveer 500 meter ziet u aan de rechterhand een bord met opschrift
Friedhof.
U kunt nu afremmen want direkt na het Friedhof (ongeveer 100 meter)
gaat u linksaf de Zollstrasse op (deze weg ligt in de bocht en is zeer slecht
zichtbaar vanaf de doorgaande weg !).
Na ongeveer 300 meter vindt u onze woning Zollstrasse 1 aan uw
linkerhand. U kunt de oprit inrijden en uw auto even bij de boerderij
parkeren en zich melden aan de achterdeur (daar bevindt zich een deurbel
links naast de deur; svp niet de klepelbel gebruiken want deze horen we
niet overal in huis).

Wij wensen u een goede reis.
PS: Mocht u toch verkeerd gereden zijn, gaat u dan niet dwalen en belt u ons
even. Dan helpen wij u weer op de goede weg !

