Route en parkeren touringcars
Tijdens Kerststad Valkenburg zijn specifieke faciliteiten en verkeersmaatregelen voor touringcars
getroffen.
Touringcar-route Kerststad Valkenburg
Touringcars die Kerststad Valkenburg bezoeken worden allemaal naar de in- uitstaphalte gestuurd.
Deze halte staat op alle invalswegen met borden aangegeven. De routes zijn zorgvuldig uitgezet. We
verzoeken u om geen gebruik te maken van uw navigatie.
•

Komend uit de richting Keulen – Aachen- Heerlen neemt u de A79 richting
Maastricht/Valkenburg. Neem afslag 3 Valkenburg- Houthem en volg de gele borden
‘Kerststad Valkenburg’ en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

•

Komend uit de richting Eindhoven volgt u de A2 richting Maastricht. Neem afslag 52
Valkenburg (A79) en ga van de snelweg af. U volgt de borden richting Valkenburg en komt
vervolgens op de A79. Neem vervolgens afslag 3 Valkenburg en volg de gele borden
‘Kerststad Valkenburg’ en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

•

Komend uit de richting Liège - Maastricht volgt u de A2 richting Eindhoven en houdt bij
knooppunt Kruisdonk rechts aan richting A79 Heerlen- Aachen- Valkenburg. Neem vervolgens
afslag 3 Valkenburg en volg de gele borden ‘Kerststad Valkenburg’ en de aanwijzingen van de
verkeersregelaars.

In- en uitstappen passagiers
Voor een vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid van onze gasten worden touringcars
niet toegelaten in het centrum. Voor touringcars is een in- en uitstaphalte ingericht op het
parkeerterrein naast het Odapark. De passagiers kunnen vanaf dit punt eenvoudig het centrum van
Kerststad te voet bereiken.
Wanneer de passagiers weer opgehaald moeten worden kan de touringcar naar de in-en uitstaphalte
rijden en de passagiers daar ophalen. De routes naar de in- en uitstapplaats en de touringcarparkeerplaats zijn met borden duidelijk bewegwijzerd.
Op de in- uitstaphalte is altijd verkeersbegeleiding aanwezig.
Route voor het parkeren van uw touringcar
Tegenover de in- uitstaphalte is een grote parkeerplaats voor touringcars gereserveerd. Hier kunt u op
aanwijzing van de verkeersregelaars uw touringcar parkeren. Is deze parkeerplaats vol dan wordt er
een parkeeroverloop op de Cauberg ingericht. Hier kunt u alleen op aanwijzing van de
verkeersregelaars gebruik van maken. Op bijgevoegd kaartje ziet u de route naar de Cauberg en van
daar weer terug naar Valkenburg. Vanaf de Cauberg kunt u te voet naar het centrum van Kerststad
Valkenburg (ca. 15 minuten lopen).

Let op!
Om de overlast voor onze bewoners zo veel mogelijk te beperken, is het verboden om uw
touringcar langer dan vijf minuten stationair te laten draaien. Ook het langdurig gebruiken van
uw standkachel of generator is niet toegestaan. Hier wordt streng op toegezien. Wij rekenen
op uw medewerking.

