Wegbeschrijving
Met de auto
Gent heeft een doordacht circulatieplan, daardoor kan je niet meer dwars door het
centrum rijden, maar moet je eerst een stukje binnenring volgen. Vanaf de snelweg
volg je eerst 'Gent Centrum' via de B401 en neem je 'Afrit 1 Ledeberg'. Beneden, onder
het viaduct, sla je linksaf en volg je de binnenring R40 richting Eeklo. Na ongeveer 3 à
4 km sla je rechtsaf aan de Nieuwe Wandeling (herkenningspunt is de parking van de
Carrefour - het is best om eerst uw gps op de 'Nieuwe Wandeling' te zetten, dan pas
op Rabotstraat, dan heb je zeker de goede invalsweg). Op het einde van deze straat, rijd
je over het water van de Coupure rechtdoor tot aan de verkeerslichten. Daar sla je
rechtsaf (Brugsepoortstraat) vervolgens de tweede straat links (Peperstraat). Op het
einde van de Peperstraat zie je de tramsporen en rijd je rechtdoor: je rijdt eerst over het
Sint-Elisabethpleintje en komt dan onmiddellijk in de Rabotstraat. Rijd niet te snel: ons
huis is nummer 40 aan de rechterkant (grote bruine poort). Net voorbij ons huis neem
je het zijstraatje rechts, de Simon de Mirabellostraat. Ter hoogte van huisnummer 37
zie je een grijze poort met ons naambordje 'Atlas B&B'. Daar kan je de auto eventjes
parkeren en aanbellen aan de Rabotstraat 40. Succes!

Met het openbaar vervoer
Als je met de trein in het hoofdstation Gent-Sint-Pieters komt, neem dan Tram 1 (links
bij het verlaten van het station, bij de bushaltes) in de richting van het centrum. Na +/15-20 minuutjes sporen stap je af aan de halte 'Rabotstraat' (de haltes worden
aangekondigd in de tram) op ongeveer 20 meter van ons huis. Het is de 2de halte
voorbij het middeleeuwse kasteel 'Gravensteen' in het hartje van de stad. Een ticket
kan je kopen aan de loketten in het station of aan het winkeltje van 'De Lijn' bij de
bushaltes.
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