Routebeschrijving FAVV : PCE West-Vlaanderen
Met de Bus

Er zijn 4 haltes van DE LIJN ter hoogte van de kerk van Sint-Michiels:
¾ Heenreis vanaf het staton Brugge (voorzijde):
- Lijn 7 (Kloosterhof) afstappen aan halte 502452 in de Dorpstraat
- Lijn 17 (Boudewijnpark) afstappen aan halte 502452 in de Dorpstraat
- Lijn 27 (Loppem) afstappen aan halte 507451 in de Rijselstraat
- Lijn 74 (Roeselare) afstappen aan halte 507451 in de Rijselstraat
¾ Terugreis naar het station Brugge (voorzijde):
- Lijn 7 (Brugge markt) opstappen aan halte 507452 in de Dorpstraat
- Lijn 17 (Centrum) opstappen aan halte 507452 in de Dorpstraat
- Lijn 27 (Brugge station) opstappen aan halte 502451 in de Rijselstraat
- Lijn 74 (Brugge station) opstappen aan halte 502451 in de Rijselstraat
Meer info :
- De Lijn
Met de Trein
Vanaf het station Brugge (te voet):
Verlaat het station aan de achterzijde (kant Sint-Michiels).
Eens buiten gaat u naar rechts en wandelt u een stukje verder op het voetpad langs de nieuwe
kantoorgebouwen.
Aan de verkeerslichten neemt u links de Koning Albert I-laan richting E40, A10 en E403.
U stapt, bij voorkeur aan de rechterzijde van de Koning Albert I-laan, tot aan het huisnummer 122
(FAVV)
De afstand te voet vanaf het station naar onze kantoren bedraagt 1,5 km of ongeveer 10 minuten op
wandelsnelheid.
Meer info :
- NMBS.

Met de Wagen
¾

U komt via de E40 (vanuit de richting Gent of Brussel) en neemt Afrit nr. 6
of via de E403 (vanuit richting Roeselare, Kortrijk)
U houdt richting centrum aan.
Op de ring van Brugge neemt u de afrit naar centrum Sint-Michiels.
Aan de eerstvolgende rotonde gaat u rechtdoor.
Het FAVV (PCE West-Vlaanderen) bevindt zich ongeveer 200m verderop aan de linkerkant –

nr.122.
¾ U komt van Brugge Centrum
Als u van het station richting E40, A10 en E403 rijdt, via de Koning Albert I-laan, dan bevindt
het FAVV
(PCE West-Vlaanderen zich op zo’n 150m voorbij de eerste rotonde aan uw rechterkant – nr.
122.

Parkeergelegenheid

Er is mogelijkheid tot het gratis parkeren van de wagen (+ de motorrijders) zowel bovengronds als
ondergronds aan het kantoorgebouw
op de parkeerplaatsen aangeduid met een bordje “FAVV” of op de bovengrondse parkeerplaatsen
ZONDER specifieke aanduidingen.
Voor de fietsers zijn er fietsenstallingen voorzien in de ondergrondse garage van het kantoorgebouw.

