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ROUTEBESCHRIJVING 

Komende van Brussel – Kortrijk – Antwerpen – Frankrijk – Nederland (E40 & 
E17 autostrade) 

Volg richting OOSTENDE (E40) en neem de uitrit nr 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. 

Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en neem de 1ste afrit rechts. 

Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van 

Ikea bent, slaat u uiterst rechts af bij afrit 5 (richting hotel). De parking van het 

hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo). 

Komende van Oostende (E40 autostrade) 

Volg richting BRUSSEL (E40) en neem de uitrit nr 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. 

Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en neem de 1ste afrit rechts. 

Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van 

Ikea bent, slaat u uiterst rechts af bij afrit 5 (richting hotel). De parking van het 

hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo).  

 

Komende van de Ringvaart (R4) 

Neem de afrit van ‘Expo’ en houd uiterst rechts aan. Volg de panelen 

‘Hotel/Holiday Inn’. Ga over de brug verder richting Holiday Inn en hou links. 

Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat u uiterst rechts af  bij afrit 5 

(richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de 

rechterkant (zie Holiday Inn logo). 

Met de trein: 

•  Station: Gent Sint-Pieters 

•  Afstand: 3.11Ml/5km ten zuidwesten van het hotel.  

•  Neem de tram richting Flanders Expo. Op 10 minuten bent u aan Flanders 

Expo en het hotel. U kunt tevens natuurlijk een taxi nemen.  (Opgelet, 
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werken op tramlijn 1! 

 

•  Met de tram: 

•  Opgelet!   Vanaf 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023  zijn er 

werken op tramlijn 1. De tram rijdt tussen Evergem en Gent Sint-Pieters 

en dus NIET naar Flanders Expo . 

•  Voor meer info kan u terecht op de website van De Lijn via deze link of 

raadpleeg het aangepast tramnet. 

Parking : 

Er is een ruime parking beschikbaar aan het hotel. 

Als deelnemer aan een opleiding is het tarief  €2,50/dag. 

 

https://www.delijn.be/nl/nieuws/gent-werken-voskenslaan/
https://assets.ctfassets.net/32fmeyn9t08i/1qGcCr8irpcRW68vSZbKfT/06c6dff65d2a6f856b406faa2cd480fc/Affiches_Tramnet.pdf

