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Met de auto
Neem vanaf de A12 Utrecht - Arnhem afslag Bunnik en rijd richting Wijk bij Duurstede.
Neem niet de afslag Werkhoven (het gehele dorp is 30 km zone!) maar neem 3 km verder de
afslag Culemborg (vanuit Wijk bij Duurstede 1e afslag naar Werkhoven linksaf). Na ca. 400 m
gaat u linksaf de Watertorenweg in. Deze gaat na ca. 900 m. bij een splitsing naar rechts
over in de Tuurdijk. Nog 300 m daarna gaat u rechtsaf. Dit is de Hollendewagenweg. De inrit
naar Samaya is na ca. 300m aan de linkerkant van de weg.
Komend vanuit de richting Wijk bij Duurstede gaat u bij het 1e richtingbord Werkhoven linksaf. Na ca. 400 m gaat u linksaf de Watertorenweg in. Verder als boven vermeld.
Met openbaar vervoer
Samaya ligt op een plek in midden Nederland waar het nog echt stil kan zijn. Dat betekent
dat er geen trein, bus of treintaxi in de buurt komt. Op de volgende manier kunt u ons toch
bereiken:
•

U kunt de trein nemen tot station Driebergen. Vanaf daar kunt u verder met de regiotaxi. Deze regiotaxi
is een variant op de treintaxi en kent een aantal spelregels: u bestelt de regiotaxi uiterlijk een uur van te
voren via telefoonnummer 08800 25400.De regiotaxi kan tot een kwartier vóór of ná de afgesproken
tijd op de afgesproken plaats aankomen (houdt daarmee rekening bij het bestellen want deze taxi wacht
niet op u!). Andere mensen die een regiotaxi besteld hebben in dezelfde richting, reizen met u mee. De
kosten bedragen ca. €6,60 per persoon,

•

Naast het bellen van de regiotaxi kunt u ook gratis bellen met Hoek Vervoer, tel.: 0800 – 0181 voor
vervoer station Driebergen/Zeist – conferentiecentrum Samaya. De kosten bedragen voor een taxi voor
max. 4 personen €17,00 per auto en voor een busje max. 8 personen €24,00 per busje.

•

U kunt natuurlijk ook een gewone taxi bellen; telefoonnummer 0343 - 573070. De kosten daarvan zijn
ca. €17,50 per rit.

•

Ziet u niet op tegen een wandeling van ca 3 kwartier door een prachtig stukje Nederland, neem dan de
bus vanaf Utrecht richting Wijk bij Duurstede en stap uit bij halte Werkhoven. Vanaf daar is het door
het dorp en langs de Hollendewagenweg ca. 4 km lopen.

Ons adres: Samaya, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven, Telefoon 0343-552332
Wij wensen u een goede reis.

