De weg vinden ...
... naar mijn coachingspraktijk is gemakkelijk wanneer je de weg weet. Omdat
navigatiesystemen mensen nog wel eens op het verkeerde spoor zetten, bij deze mijn versie.

Met de auto vanuit het zuiden/westen







Komend vanaf de A6 neem je de afslag Lelystad
Onderaan de afslag ga je rechtsaf en draai je de Larserdreef op
Bij de vierde rotonde pak je de derde afslag (linksaf dus) naar de Parnassialaan
Na de bocht naar rechts sla je af naar de eerste straat links (Wederiklaan)
Aan het einde van de Wederiklaan, bij de derde straat rechts, sla je rechtsaf
Rij door naar het laatste huizenblok aan de linkerzijde. Splendesco bevindt zich op
huisnummer 263

Met de auto vanuit het noorden







Komend vanaf de A6 neem je de afslag Lelystad
Onderaan de afslag ga je linksaf en draai je de Larserdreef op
Bij de vierde rotonde pak je de derde afslag (linksaf dus) naar de Parnassialaan
Na de bocht naar rechts sla je af naar de eerste straat links (Wederiklaan)
Aan het einde van de Wederiklaan, bij de derde straat rechts, sla je rechtsaf naar de
Zilverschoonlaan
Rij door naar het laatste huizenblok aan de linkerzijde. Splendesco bevindt zich op
huisnummer 263

Zie de volgende pagina voor een plattegrond van het laatste deel van de route vanaf de
vierde rotonde. Volg de oranje route.

Met openbaar vervoer
De





reistijd vanaf Station Lelystad is 15 tot 20 minuten.
Ga naar Station Lelystad
Neem stadsbus 5 richting Warande
Stap uit op halte Boterbloemhof
Loop vervolgens in ca. 3 minuten tussen de huizenblokken aan de zijde van de bushalte
door naar de Zilverschoonlaan

Zie de volgende pagina voor een plattegrond van het laatste deel van de route.
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