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ROUTEBESCHRIJVING
PER AUTO:
Vanaf Antwerpen(Anvers): E313 richting Luik(Liege), na 100 km E25 richting Luxembourg.
Via diverse tunnels gaat de weg om Luik – denk aan de snelheid ivm controles). Deze weg
vervolgen tot afrit 48.
Vanaf Maastricht: A2/E25 richting Luik. Na 8,3 km vanaf de grensovergang volgt u de A25
richting Liege/Luxembourg, Namur, Bruxelles, Anvers.
Na 8 km op de A25 de weg vervolgen op de N610 (dit is de slingerweg door Luik). Na 5 km
heet de weg N30 en daarna N633 en na een rotonde (3e afslag) volgt de snelweg richting
Luxembourg/Spa/Bastogne (E25)
Na 32 km op deze weg neemt u afrit 48 richting Ferrieres/Huy/Hamoir
Bovenaan de afrit rechtsaf richting Ferrières (N66).
NEGEER VANAF HIER UW TOM TOM
Na 4,5 km ziet u rechts een bord Grimonster: NEGEER DIT (Dit is een bospad en moeilijk
begaanbaar na regen).
Na nog eens 4,5 km. volgt weer een bord Grimonster/Rouge Minière.
DIRECT HIERVOOR RECHTSAF SLAAN (Rue de Ferot)
Deze binnenweg volgt u ongeveer 3 km. tot in het kleine dorpje Rouge Minière.
Volg in het centrum het bord richting Grimonster (scherpe bocht rechtsaf).
Deze smalle weg, langs enkele huizen slingert door twee S-bochten naar beneden, over een
bruggetje, langs de beek.
U passeert aan uw rechterhand een wit huis. Vervolgens rijdt u rechtdoor de poort van het
kasteel binnen. Negeer het inrijverbod.
PER TREIN:
U vertrekt vanaf Maastricht richting Liège Guillemins, vertrek: 15.19 uur (spoor 5a).
Hier stapt u over op de trein richting Luxembourg, vertrek: 16.08 uur (spoor 8). U stapt uit in
Aywaille(16:38), waar u wordt opgehaald.
Als u heeft aangegeven dat u per trein komt, dan halen wij u op.
Wilt u dit – om misverstanden te voorkomen – enkele dagen van tevoren nog aan ons
bevestigen.
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