Stationstraat 61 B-8700 Tielt t +32 (0)51 40 60 57 f +32 (0)51 40 70 42 m +32 (0)475 28 89 29
www.galerie-cd.com info@galerie-cd.com Open donderdag t/m zondag 14u-18u en op afspraak

ROUTEBESCHRIJVING
Met de auto
Vanaf E40 Brussel - Gent - Oostende
Op de autosnelweg E40 neemt u afrit 11 – Aalter / Tielt. Bij de rotonde neemt u de afslag richting Tielt
en vervolgt u uw weg via de N37. Na ongeveer 10 km komt u aan in Tielt.
Aan de verkeerslichten slaat u rechts af en vervolgt u uw weg via de Ringlaan. Sla vervolgens aan de
2de verkeerslichten links af en vervolg uw weg via de N327 Deken Darraslaan / Sint-Michielstraat. Voorbij
de verkeerslichten komt u aan in de Stationstraat. Na ongeveer 400 meter bereikt u aan uw rechterzijde
Galerie CD.

Vanaf E403 Brugge - Kortrijk
Op de autosnelweg E403 neemt u afrit 8 – Tielt / Ardooie / Roeselare. Vervolg uw weg via de N32 / N37
richting Ardooie / Tielt. Sla aan de 5de verkeerslichten (na ongeveer 13 km) rechts af en vervolg uw weg
via de N327 Deken Darraslaan / Sint-Michielstraat. Voorbij de verkeerslichten komt u aan in de Stationstraat. Na ongeveer 400 meter bereikt u aan uw rechterzijde Galerie CD.
Vanaf E17 Antwerpen - Gent - Kortrijk
Op de autosnelweg E17 neemt u aftrit 7 – Deinze. Vervolg uw weg via de N35 richting Deinze / Tielt. Na
ongeveer 17 km komt u aan in Tielt. Sla vervolgens aan de 3de verkeerslichten links af en vervolg uw weg
via de N327 Deken Darraslaan / Sint-Michielstraat. Voorbij de verkeerslichten komt u aan in de Stationstraat. Na ongeveer 400 meter bereikt u aan uw rechterzijde Galerie CD.

Met het openbaar vervoer
Rechtstreekse treinverbinding Brussel - Gent - Tielt - De Panne.
Dagelijks om het uur (Brussel - Tielt: ca. 1 uur / Gent - Tielt: ca. 20 min.)
Galerie CD bevindt zich op slechts 4 minuten wandelafstand van het station. Stap bij het verlaten van
het station rechtdoor over het Stationsplein de Stationstraat in. Na ongeveer 300 meter bereikt u aan uw
linkerzijde Galerie CD.

