Weversgildeplein 1, (Nieuwstraat 101-103)
8011 XN Zwolle
Telefoon: (038) 423 39 86, Fax: (038) 423 26 56
Email: restaurant@pestengasthuys.nl
www.pestengasthuys.nl

Na vaste brug en ophaalbrug rechts af.
U eindigt voor de parkeergarage het Eiland.

Vanuit richting Groningen
A28 - afslag Zwolle centrum, onderaan de afslag gaat
u linksaf, bij de 1e rotonde rechtdoor.
Daarna kiezen:
X
Parkeerruimte in de parkeergarage het Eiland
(2 minuten loopafstand van het restaurant).
Wanneer u de parkeergarage uitloopt slaat u
links af de Pijpenbakkerstraat in. U loopt dan
recht door tot de ingang van het restaurant
(50 meter).

Parkeren vanaf restaurant
Nieuwstraat uitrijden, einde straat links,
parkeergarage het Eiland. Bij voetgangersuitgang parkeergarage linksaf de Pijpenbakkerstraat in lopen. U eindigt voor de
ingang van het restaurant.

Parkeren vanaf restaurant

Vanuit richting Almelo
Rechtdoor langs het stadion (Ceintuurbaan) tot aan de
kruising met de A28. Richting Amersfoort, afslag
Zwolle centrum en dezelfde route als vanuit
Groningen. Daarna kiezen: X, XX of XXX.

Looproute vanaf het centraal station Zwolle
Vanuit het station loopt u richting Grand Hotel
Wientjes (stationsweg). Aan het einde van deze weg
gaat u rechts. Weg volgen langs het water tot aan de
stoplichten. Bij de stoplichten gaat u links de Sassenpoort onderdoor en direkt weer rechts. (de Walstraat).
Deze straat helemaal uitlopen en weg oversteken naar
de Rode Haanstraat.
Aan het einde van dit steegje gaat u rechts, u zit nu op
de Diezerpromenade (winkelstraat). U gaat het eerste
steegje links (Botervat straatje) en loopt nu tegen de
achterkant van ons pand aan. Rechts aanhouden en u
komt aan het Weversgildeplein waar onze voordeur
aan grenst.

Vanuit richting Amersfoort / Apeldoorn
A28 - afslag Zwolle centrum, onderaan de afslag gaat
u rechtsaf, bij de T-splitsing linksaf, bij de 1e rotonde
rechtsaf. Daarna kiezen: X, XX of XXX.
Parkeerruimte in parkeergarage het
Eiland (2 minuten loopafstand van het
restaurant)
2e rotonde rechtdoor, deze weg (Burg.
Drijbersingel) volgen. 1e stoplicht rechts aanhouden, 2e stoplicht rechts aanhouden.
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Rijden tot naast het restaurant. U mag hier
niet parkeren! (alleen voor vergunninghouders).

Rijden
tot
naast
het
restaurant.
U mag hier niet parkeren! (alleen voor
vergunninghouders)
Bij de 2e rotonde rechtsaf, na de ophaalbrug
rechtsaf, doorrijden langs het water direct na
bocht links 1e afslag links (Nieuwstraat).
Het restaurant bevindt zich aan het einde van
de Nieuwstraat nr. 101-103.
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