Routebeschrijving
Komende van de A-73 vanuit het westen en noorden
☛ afslag nr. 4 richting Cuijk,
☛ onderaan de afslag links bij de stoplichten richting Cuijk
☛ sla bij de eerste rotonde op de eerste afslag rechtsaf.
☛ volg de gehele weg door het industriepark en neem de 2de afslag op de rotonde.
☛ ga bij de volgende 2 rotondes rechtdoor.
☛ u ziet links de Jan Linders Supermarkt, u vervolgt deze weg naar rechts.
☛ HERHALING: NIET de Odiliadijkweg richting St. Agatha opgaan!! Maar de weg rechts vervolgen.
☛ rijdt zo'n 500 meter over de Heerstraat (u passeert een molen rechts).
☛ precies voor de 2e wegvernauwing, slaat u linksaf een oprit in.
WELKOM, U BENT ER!!!
Er staat een zinken zuil met La Tertulia in het rood erop, aan het begin van de oprit.
Komende van de A-73 vanuit het zuiden
☛ afslag nr. 5 Oeffelt, Haps,
☛ volg de N264 richting Oeffelt tot aan rotonde,
☛ neem de rotonde richting Cuijk. U zit nu al op de weg waaraan la Tertulia zit.
☛ (dit is de provinciale weg richting Cuijk en gaat over in de Heerstraat.)
☛ volg de Heerstraat richting Cuijk, neem NIET de afslag richting St. Agatha.
☛ 50 Meter nadat u het bordje Cuijk bent gepasseerd, kunt u rechtsaf een lange oprit op.
WELKOM, U BENT ER!!
Er staat een zinken zuil met La Tertulia in het rood erop, aan het begin van de oprit.

Gebruikt u een navigatiesysteem? Pas dan op!
Sommige navigatiesystemen wijzen u naar de ingang via de Odiliadijkweg. Deze moet u niet nemen.
Het beste is dan via de Odiliadijkweg richting Cuijk te rijden (de Maas ligt dan aan uw rechterhand)
en aan het einde van de Odiliadijkweg linksaf te slaan. Vervolgens de Heerstraat te volgen richting
Oeffelt. Na ongeveer 500m vindt u de ingang aan de linkerkant (blauwe bord, HANTERT 6).
La Tertulia
Hantert 6
5435XB St. Agatha
mail. info@la-tertulia.nu
tel. 06 - 30 17 77 57 (contactpersoon Tulia Aben)

