
Korte Nieuwstraat 15  -  9300 Aalst
Belgium

Tel. +32 (0) 53 77 44 11
Fax +32 (0) 53 78 00 97

contact@keizershof-hotel.com

WEGBESCHRIJVING - LIGGINGSPLAN

WEGWIJZER 
Aalst – Gent :  27 km. - 15 min. – via E40.
Aalst – Brussel :  26 km. - 15 min. – via E40.
Aalst – Airport :  39 km. - 25 min. – via E40.
Aalst – Antwerpen :  78 km. - 45 min. – Via E40, R4 en E17.
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Als u het station van Aalst verlaat, neemt u de
straat links voor u ( = Albert Lienaertstraat).
U volgt deze straat tot voorbij de
verkeerslichten (= Graanmarkt) en u wandelt
tot op het einde (= Zwarte Zusterstraat).

Dan rechtsaf en via de Molenstraat, Grote
Markt, Hopmarkt arriveert u in de Korte
Nieuwstraat.

Aan de rechterkant ziet u het hotel.

U KOMT MET DE WAGEN VIA E40
Uitrit nummer 19 nemen, richting Aalst volgen
tot aan Rond Punt,
vervolgens richting Centrum nemen
(= Geraardsbergsestraat), tot aan de 1e 
verkeerslichten,
dan links (= Keizersplein) en vervolgens 2e
straat rechts.
Aan de linkerkant ziet u het hotel.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
• Privé parking in de ondergrondse garage van het
  hotel (40 wagens) - ingang links van het hotel.
• Privé parking achteraan het hotel (25 wagens)
  ingang rechts van het hotel.
• Interparking Hopmarkt (317 wagens)
  30 meter wandelafstand van het hotel.
• Publieke parking ‘Keizershallen’ (750 wagens)
  100 meter wandelafstand van het hotel.
  Rijden via Rond Punt naar de Leo de Bethunelaan,
  vervolgens 5e straat rechts (= Beekveldstraat).
  Op het einde van de Beekveldstraat bevindt zich
  de parking Keizershallen.
  Achteraan de parking is er een doorgang voor
  voetgangers naar het Keizersplein en naar het
  Hotel.


