
 

ROUTE naar: Dld, Frankenau, Am Sternberg 229 en 231, Ferienhaus Frankenau         

 

Navigatie instellen: “Duitsland”, “Frankenau”, “Am Sternberg 229 of 231” (nummer “1” invoeren als 231 niet wordt 

herkend).  

-   Goedkoop tanken in Dld. over de grens in Elten, Korbach of Frankenau. Afslag Elten vanuit NL linksaf en na 150 

meter: ARAL. Kleine winkel, koffie en gratis toilet. Terugreis weer afslag Elten en voltanken.  

-  Let op bij Autobahnkreuz Oberhausen. niet te vroeg naar rechts voorsorteren, want dan kun je de tweede afslag 

rechts, Dordmund, niet bereiken.  

-  Na alle snelwegen  B252 op Aflsag Diemelstadt en pauze bij MC Donalds,met gratis WIFI. 

-  Daarna Korbach/Arolsen/Twisten, B252 richting Frankenberg/Marlburg (viaduct onderdoor, en meteen rechts af), blijf 

deze weg volgen tot voorbij de Edersee. U rijdt langs KORBACH en kunt daar boodschappen doen bij de LIdl. 

Bij Schmittlotheim verlaat u de B252 en gaat u links af richting Frankenau. Door de bossen en aan uw linkerkant 

verschijnt eindelijk het Ferien(haus)dorf Frankenau.  

  Bekeuringen: Tussen Utrecht en de grens zijn trajectcontroles. Het dorpje Twiste heeft twee flitspalen. Daarna tot 

Ferienhaus Frankenau passeert u 6 (zes !) snelheidscamera’s. Direct 50 km rijden in de bebouwde de kleine gele 

borden.  

 

 

 

 

 

Ferienhausdorf Frankenau: Links af het Ferienpark op, houdt links aan. De receptie is en blijft gesloten. Het restaurant op 

het park is ook geloten. U kunt daar niets vragen. U rijdt naar boven, bordje “doodlopende straat”, die weg gaat u in, U gaat  

aan het einde links af, u rijdt langs de vuinisbakken die links staan, daarna bij de volgende afslag links. De tweede woning aan 

uw linkerkant is nr. 231 / 229.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips: Rij voor aankomst naar de Edeka in Frankenau (1 km van de woning), voor de boodschappen en drink koffie bij 

lunchroom Caspar. Pinautomaat bij de Sparkasse naast de andere bakker in Frankenau).  

Boodschappen doen kan ook bij de Aldi in Korbach, waar u langskomt.  

Let op, zondag alles gesloten, ook in Frankenberg, lunchroom Caspar in Frankenau is deels op zondag open. 
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