
 
ROUTE NAAR 1898 THE POST 

 
 
 

HOTELADRES 
 

1898 The Post   Graslei 16   Gent, 9000 (België) 

Gelieve in achting te nemen dat ons hotel in een autovrije zone ligt. 

 
Gent bereiken met de auto 
 

Guests arriving by car have the two following options to park:  
- U kann zich parkeren in Sint-Michiels Parking (€26/24u - Sint-Michielsplein 8)  

- U kan een parkeerplek in onze privégarage reserveren alvorens aankomst (€25/nacht - 
Watergraafstraat 1). Dit kan u doen via welcome@1898thepost.com. Wanneer u een plek 
gereserveerd heeft; krijgt u verdere details. 

 

✓ U neem teen van volgende autosnelwegen: 

- E40:  Volg de E40 in de richting van Gent/Aalst. ( U bent op normal gezien op de E40 indien u 

van Luxemburg komt) 

- E34:  Volg de E34 richting Antwerpen/Gent. (Wanneer u van Nederland komt, bevindt u zich 

waarschijnlijk op deze snelweg) 

- E17:  Volg de E17 Richting Lille/Rijsel/Kortrijk. (Dit is een aanrijroute vanuit Frankrijk) 

✓ Verlaat de snelweg nadat u het voetbalstadion net voorbij bent (Ghelamco Arena bevindt zich aan 

uw rechterkant). Sla rechtsaf en blijf volgen op het rechterrijvak  (de E17).  

✓ Wanneer u op de E17 rijdt, volgt u de richting Gent.  

✓ Volg nu “Andere Richtingen” (naast de brug, waar ook afslag Ledeberg zich bevindt) 

✓ Wanneer u aan de stoplichten komt; moet u links voorsorteren en (onder de brug) linksaf slaan 

✓ Nu bevindt u zich op de Gentse Ring. Blijf de Charles de Kerchovelaan volgen. Links van u ziet u 

het Citadelpark. 

✓ Volg de weg nog voor +/- 1 km tot u zich ter hoogte van een apotheek en Delhaize bevindt. Hier 

moet u rechtsaf (Bernard Spaelaan). 

✓ Ga over de brug. Bernard Spaelaan gaat over in de Papegaaistraat en daarna in de 

Annonciadenstraat en Gebroeders Vandeveldestraat. 

✓ Voor het gebodsteken, draait u linksaf naar Onderbergen.  

✓ U rijdt tot het einde van deze straat; draait links mee (u ziet aan uw rechterkant de Sint-  Michielskerk 

en aan uw linkerkant de P7 Sint- Michielsparking)  

✓ Neem het 2e smalle straatje links (na Ingelandgat en voor ‘the indian curry house).  

✓ Welkom! U bent gearriveerd aan de ingang van onze parkeergarage. 

✓ U toetst nu de code in.  Indien u hulp nodig heeft, kan u ons bellen op het nummer: 

 +32(0)9 391 53 79. 

✓ Ga terug over de brug (richting Korenmarkt) om naar ons hotel 1898 The Post te gaan. 

✓ De  

✓ You have reached 1898 The Post! 

 



 
 

MET DE  TREIN  

Stap af in Gent Sint- Pietersstation. Wanneer u daar gearriveerd bent, zijn er enkele opties: 

✓ Neem tram n°1 (rode tramlijn) met als bestemming Wondelgem/ Evergem. 
Er komt gemiddeld om de 5 à 10 minuten een tram.  
U stapt best af aan Korenmarkt (Sint-Niklaasstraat) en wandelt dan zo’n 5 minuten naar het hotel. 
Onze hoofdingang bevindt zich aan de rivierzijde (Graslei 16) 
 

      U kan een tramticket kopen: 
- In de krantenwinkel of lijnwinkel 
- Op het tramperron in een van de machines 
- Op de tram zelf bij de tramchauffeur 
- Via sms: U stuurt een berichtje met als tekst ‘DL’ naar 4884 
 
Indien u een tramkaart voor een enkele rit koopt, is deze een uur geldig (60min.). Indien u beslist 
over te stappen op een andere lijn, dient u het ticketje nog eens te valideren op dit voertuig. 
 

✓ Met de taxi: Er staan steeds taxi’ aan het station. Indien dit niet zo is, kan u steeds een taxi bellen 

of kunnen wij dit voor u doen. De taxirit van het Sint-Pietersstation naar het hotel of vice versa kost 

+/- 10 euro.   

 

MET HET VLIEGTUIG 

Wanneer u arriveert in de luchthaven (Zaventem) 
- Er staan standard taxi’s te wachten aan de aankomstenhal. 

- Treinen vertrekken van verdieping -2 in de luchthaven. U dient een trein naar Gent Sint- Pieters 

te nemen.  

 

Met de auto vertrekken van de luchthaven: 
- Vertrek vanuit de luchthaven en volg de E40 in de richting van de E19. Volg deze wegh voor 

ongeveer 14 km. 
- Aan wissel 10 Groot-Bijgaarden, volgt u de E40 in de richting Gent/Aalst. Volg voor zo’n 44 

km. 

- Vervolgens volgt u de weg hierboven beschreven (Gent bereiken met de auto) 

 
We kijken uit naar uw komst! 

Do not cross the bridge 

by car without license 

Private carpark 

Public carpark 

Private carpark entrance 


