Route naar de WERKplaats Sittard
Rijksweg Zuid 27, 6131 AL Sittard
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de Stadsschouwburg liggen. Je bent op de
Wilhelminastraat. Je loopt door tot aan de
stoplichten en steekt dan bij het zebrapad
rechts over. Dus richting Hotel de Prins. Je
loopt langs Hotel de Prins en vindt dan na
5 meterde
de WERKplaats
aan je rechterhand.
WERKplaats
Sittard
Per bus vanuit Station Sittard rijden de busverblijven,
verbinden,
verdiepen
sen 12, 33,
37 en 69 richting
de WERKplaats.
Stap uit bij de halte Stadsschouwburg.
Wil je meer informatie over de WERKplaats?

de WERKplaats
sittard
Mail ons via info@de-werk-plaats.nl
of ga
T +31(0)46-7111733
naar www.de-werk-plaats.nl
info@de-werk-plaats.nl
www.de-werk-plaats.nl
Neem vrijblijvend contact met ons op:

