Adressen en routebeschrijvingen met de wagen
Bestemming Remouchamps, een aantrekkelijke zomerverblijfplaats in de
Amblèvevallei op een twintigtal kilometer van Luik.
School: INSTITUT SAINT-RAPHAEL – Avenue de la Porallée 40 - 4920 Remouchamps
Tel. Wiams: 0495 90 33 32
U rijdt naar Liège en volgt de richting "Centre". Zonder de snelweg te verlaten gaat u door de nieuwe
tunnel (opgelet voor snelheidscontroles!). U bevindt zich op de Autoroute des Ardennes (E 25/A26) –
op de plaat staat Autoroute du Soleil – in de richting Bastogne-Luxembourg en verlaat die bij uitrit 46
Remouchamps. Aan de uitrit gaat u rechts en bij de verkeerslichten, zowat een kilometer verder,
nogmaals rechts, richting Aywaille.
Het taalcentrum Institut Saint-Raphaël ligt 22m verder aan uw rechterkant.
Bestemming Godinne-sur-Meuse, een schilderachtig dorp halverwege tussen Namen en Dinant in
de grote bocht van de Maas.
School : COLLEGE SAINT-PAUL - Carrefour de l’Europe 3 – 5530 Godinne
Tel. Wiams: 0496 72 46 85
Vanaf het verlaten van de autosnelweg is het nog een half uurtje rijden. Let op voor
snelheidscontroles. U neemt de afrit Namur Centre. Dan neemt u de N80 richting Namen.
Verder blijft u richting Profondeville volgen. De Maas blijft links van u. U passeert Wepion.
Blijf op deze weg. Dit wordt de N92 richting Dinant. Op zeker ogenblik komt u aan een rotonde.
Ga links, richting Godinne, en rij over de smalle brug over de Maas (met verkeerslicht).
Vanaf hier is bij elk kruispunt de bestemming Collège Saint-Paul aangeduid.
Ter plaatse wordt door de stageleiding de correcte bewegwijzering aangebracht.
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Bestemming MAASEIK, ons nieuwe Limburgse centrum in een groene omgeving dicht bij het
historische centrum van de stad Maaseik.
School: CAMPUS HARLINDUS EN RELINDIS - Weertersteenweg 135A – 3680 Maaseik
Tel. Wiams: 0498 43 60 18
U komt via Luik, Maastricht van de E25/A2, richting Eindhoven. U neemt afrit 46 'RoosterenMaaseik-Susteren'. Volg de N296, richting Maaseik. U gaat aan de verkeerslichten tweemaal
linksaf en volgt verder de richting Maaseik. U komt over het Julianakanaal. U gaat rechtdoor over
de rotonde. U gaat over de Maas en daarna draait u rechtsaf, richting 'Bree-Kinrooi'. Op het ronde
punt neemt u de tweede afslag, richting 'Ziekenhuis-Sportlaan'. Blijf deze weg volgen. U gaat
rechtdoor over de rotonde en aan de lichten gaat u rechts, richting 'Bree'. Na ongeveer één km
rijdt u aan uw rechterkant de campus Harlindis Relindis binnen. Onze mensen zorgen ter plaatse
voor richtingaanwijzers naar de stage. Van de afrit autosnelweg tot aan de school is ongeveer 10
minuten.
U komt via Brussel van de E314. U neemt afrit 32 Genk-Oost, richting N75 Maaseik. Op de afrit,
houdt u links aan, richting Maaseik. Aan het einde van de afrit gaat u verplicht naar rechts . Na
ongeveer 15 km (u passeert twee rotondes, maar gaat altijd rechtdoor) gaat u op de rotonde naar
links, richting Maaseik. Op zeker ogenblik ziet u aan uw rechterkant een ESSO-station, vlak daarna
zijn er verkeerslichten. U neemt daar de richting 'Bree-Kinrooi'. Blijf deze weg volgen richting P4).
Aan de rotonde neemt u de eerste afslag richting 'Bree-Kinrooi'. Aan het einde van de weg aan de
verkeerslichten, draait u linksaf. Na ongeveer één km rijdt u aan uw rechterkant de campus
Harlindis Relindis binnen. Onze mensen zorgen ter plaatse voor richtingaanwijzers naar de stage.
Van de afrit autosnelweg tot aan de school is ongeveer een half uur.
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