Routebeschrijving vanaf Maastricht en Valkenburg naar Hof de Brulle in Etenaken.
Met de auto: Vanaf Maastricht of Heerlen rijdt je naar de A79 richting Valkenburg. Je neemt
de afslag Valkenburg en houdt de borden richting centrum aan. Op de T-splitsing bij de
stoplichten, Linksaf richting Schin op Geul, Gulpen, Wittem of Wijlre aan. Je rijdt op de
provinciale weg en passeert als eerste Oud-Valkenburg. Daarna volgen Schin op Geul en
Schoonbron. Je passeert het kombord Etenaken. Na dit kombord, na circa 200 meter, sla je de
tweede zijweg linksaf de Breulsweg in. Op nummer 3 ligt Hof de Brulle. De ingang van Hof
de Brulle ligt aan de achterkant. Daar kun je ook parkeren. Daarvoor vervolg je de
(verharde) holle weg, die na 50 meter naar rechts draait. Na een paar honderd meter –
bijna aan het eind van die holle weg- ga je rechtsaf het terrein van Hof de Brulle op. Je
volgt het halfverharde pad een bocht naar rechts en een bocht naar links. Dan kom je
terecht in een laantje met rechts bomen. Je kunt je auto rechts tussen de bomen
parkeren en links op het P-terreintje.
Met de trein: Je neemt vanuit Heerlen of Maastricht de stoptrein richting Valkenburg/Schin
op Geul. Deze trein heeft zowel in Heerlen als Maastricht aansluiting ( circa 5 minuten
overstaptijd) op de intercity richting Eindhoven. Vanuit het station Schin op Geul loop je naar
beneden richting Kerk. Bij het kruispunt vóór de kerk ga je linksaf, deze weg loopt schuin
naar beneden, je loopt langs hotel Op de Beek. Bij de provinciale weg ga je linksaf. Deze weg
vervolg je. De weg stijgt iets en je loopt voorbij het kombord Schoonbron. Je komt in het
gehucht Etenaken. De eerste weg daar laat je links liggen, de tweede weg links sla je in,
tegenover de rode brievenbus aan je rechterhand. Dat is de Breulsweg. Hof de Brulle, een
grote witte boerderij kun je daar niet missen! Voor de ingang van Hof de Brulle volg je de
oprit aan de rechterkant. Rechtsom de hoek zie je een witte deur.
Adresgegevens Hof de Brulle: Breulsweg 3, 6321 EK Etenaken (Wijlre), tel. 043-4592683,
0646-407597 of 0622-526726

