Ghent international Spring Regatta
9 and 10 April 2022
An organisation of the Gentse Roei- en Sporvereniging VZW
in collaboration with Gent: Sport and Sport Vlaanderen
#sportersbelevenmeer

Hoe kan je ons bereiken?
De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseert op 9 en 10 april 2022 de 43e editie van haar Gentse Internationale Voorjaarsregatta. Die internationale roeiwedstrijd lokt elk jaar opnieuw veel kijklustigen. De wedstrijden vinden plaats aan de
Watersportbaan. Daarom kom je best naar de aankomstzone, aan de Yachtdreef, 9000 Gent, waar we een regattadorp inrichten, met eet- en drinkgelegenheid. Het adres van de Gentse Roei- en Sportverening is Vissersdijk 1, 9000 Gent.

Te voet
Wie in de buurt woont, kan best te voet komen. Zoeken naar een parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig.

Met de fiets
Snel en goedkoop naar de Gentse Internationale Voorjaarsregatta komen, doet u best per fiets. Raadpleeg de fietsrouteplanner . Daar stippelt u snel en gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een
GPS-systeem. U geeft aan van waar u vertrekt en waar u naartoe wilt en enkele tellen later stelt de planner u een route voor.
Er zijn fietsenstallingen voorzien aan ons regattadorp aan de Yachtdreef (zie de bovenstaande kaart). Bovendien kan je de
wedstrijden het best volgen per fiets.

Met het openbaar vervoer vanaf het station
De Lijn
Tijdens de Gentse Internationale Voorjaarsregatta gelden alle normale vervoerbewijzen, zoals abonnementen of een Lijnkaart.
Er is een rechtstreekse busverbinding vanaf de Korenmarkt naar de Yachtdreef (ongeveer 20 minuten onderweg): klik. Je kan
de lijnen 38 of 39 nemen.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.delijn.be

De trein
Het treinstation Gent-Sint-Pieters ligt op 20 minuten wandelen van de Watersportbaan.
Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent-Sint-Pieters naar de Yachtdreef (ongeveer 10 minuten onderweg): klik.
Je kan de lijnen 9, 14, 38, 39 of 59 nemen.
Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent-Dampoort naar de Yachtdreef (ongeveer 25 minuten onderweg): klik.
Je kan de lijnen 6, 9, 38 of 39 nemen.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.belgianrail.be.

Met de auto
Vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 ‘Drongen/Gent West’. Rij in de richting van Gent afslag Zuiderlaan/Noorderlaan.
Vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) neemt u de E40 richting Oostende.
Volg nu de wegbeschrijving vanuit Brussel via E40.
U kunt parkeren aan de P+R Zuiderlaan.

Met de taxi
De taxi brengt u tegen een schappelijk tarief veilig en snel thuis. Een ritje van bijvoorbeeld van het centrum of het station
Gent-Sint-Pieters naar de Yachtdreef kost zo’n e15.

