
Routeplanner
Vanuit de Randstad: 
Randweg Eindhoven volgen, d.w.z. ca. driekwart om Eindhoven heen (A2 richting Maastricht).
Zodra op de borden Venlo A67 staat : dit volgen.
Afslag : Asten-Meijel etc. (Afrit nr. 36)
Volg Meijel (N279)
Na 1,3 km.: volg Liessel
Na 2,5 km., rechts van de weg, is ons pension.

Vanuit Venlo: 
A67 richting Eindhoven Afslag : Deurne-Liessel (Afrit nr. 37)
Op de markt in Liessel (iets voor de RK kerk) linksaf, richting Asten. Na ca. 1 km is er een flinke bocht in de
provinciale weg, en dan ziet men in de verte het viaduct onder de A67. 
Voor dit viaduct, ná het bruggetje over de Astense Aa, weggetje naar links. (LET OP : het weggetje komt al
direct na het bruggetje over de Astense Aa)

Vanuit Deurne: 
Richting Liessel.
Op de markt in Liessel (na de RK kerk) rechtsaf, richting Asten. Na ca. 1 km is er een flinke bocht in de provinciale
weg, en dan ziet men in de verte het viaduct onder de A67. 
Voor dit viaduct, ná het bruggetje over de Astense Aa, weggetje naar links. (LET OP : het weggetje komt al 
direct na het bruggetje over de Astense Aa)

Vanuit Helmond 
Richting Asten, de N279 
Op het voormalige ‘Ei van Ommel’: volg Meijel (N279)
Na 1,3 km. : volg Liessel
Na 2,5 km., rechts van de weg, is ons pension.

Vanuit Someren 
Richting Asten, echter Asten "links laten liggen".
Rechtdoor blijven rijden, tot de provinciale weg.
Ook hier rechtdoor, richting Liessel.
Liessel blijven volgen tot viaduct onder de A67 (ca. 3km)
Na viaduct: 2e weggetje rechts. (LET OP : het 1e weggetje komt al direct ná het viaduct onder de autoweg) 

Vanuit Roermond 
A68/N68 richting Weert 
Voor Weert : A2, klein stukje richting Eindhoven. 
1e afslag rechts, richting Nederweert.
Na 2 km. links, richting Someren. (langs de Zuidwillemsvaart). Someren links laten liggen.
Vlak na Someren: richting Asten, N609. Ook Asten laten liggen.
Provinciale weg oversteken (kleine rotonde), richting Liessel. Liessel blijven volgen tot viaduct onder de A67 (ca. 3km)
Na viaduct: 2e weggetje rechts. (LET OP : het 1e weggetje komt al direct ná het viaduct onder de autoweg)
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