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Op de startdag van elke cursus is er om 14.30 uur een shuttle service
van Sittard naar Dhamma Pajjota. Deze  shuttle wordt verzorgd door 
taxi centrale Geleen. U vindt hun taxi’s en/of busjes aan de
achterkant van het station - uitgang Geerweg.

U kunt hiervan gebruik maken door tenminste 2 dagen voor aanvang
van de cursus een email naar het centrum te sturen. De kosten zijn 
€13,5 (update augustus 2022). Dit bedrag moet rechtstreeks aan de 
chauffeur worden betaald, contant of met pin (€0,50 extra). Verwittig 
ons ook tijdig als u uw plaats wilt annuleren.

Houd er rekening mee dat als gevolg van deze nieuwe shuttle service
er geen pickups meer zijn vanaf het pontje.

Deze shuttle service wordt enkel aangeboden op de startdag van de 
cursus. Voor de terugreis kunt u wellicht een lift krijgen van een andere 
deelnemer. Op de laatste dag van de cursus hangt er een bord met
'Liften aangeboden'. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met het
kantoor.

Let op: vanaf januari 2019 is er op de startdag van elke cursus
een pendeldienst vanaf Sittard. Voor meer informatie zie kader 
rechts.

Met het vliegtuig
Vanuit ‘Brussels Airport’ neemt u de trein naar Leuven (Louvain).
Vanaf daar de trein naar Genk. Voor verdere info zie hieronder
’U vertrekt vanuit België’.

U vertrekt vanuit België
Neem de trein naar Genk en dan bus 45 richting Maaseik. Stap uit bij 
de bushalte ‘Dilsen Kruispunt’ (Hint: Na de bushalte "Dilsen Boslaan", 
wanneer de bus passeert voor de Lidl Supermarkt in Dilsen druk dan 
op de bushalte knop om uit te stappen bij "Dilsen Kruispunt"). De bus 
rijdt regelmatig en de reis duurt ongeveer 40 minuten. Kijk naar de 
routeplanner opwww.delijn.be (bus) en http://www.b-rail.be/ (trein).

Op de startdag van elke cursus is er een pickup van de bushalte 
'Dilsen Kruispunt' om 14.40 uur en 15.40 uur. Laat het centrum tijdig 
weten op welk tijdstip u opgehaald wilt worden via 
info@pajjota.dhamma.org of bel [0032] (0) 89 51 82 30. De kosten 
bedragen € 5, graag contant aan de bestuurder betalen.

U vertrekt vanuit Nederland
Er zijn verschillende routes mogelijk om Dhamma Pajjota met het openbaar vervoer te bereiken. We raden aan om op de startdag van elke cursus
de eerst beschreven route via Sittard te nemen omdat het reistijd bespaart. Houd er rekening mee dat u bij het openbaar vervoer in Nederland 
niet contant kunt betalen. Gebruik een OV-chipkaart of EC kaart om een ticket te kopen.
1) Reis naar Sittard

1.1)  Op de startdag van elke cursus is er een pendeldienst van Sittard naar Dhamma Pajjota. Zie het kader boven voor meer informatie.

1.2)  Op andere dagen kunnen deelnemers opgehaald worden bij het pontje over de Maas rivier bij Berg aan de Maas (Urmond). Neem vanaf
  Sittard bus 39 naar Berg aan de Maas (Urmond) en stap uit bij de bushalte 'Beatrixplein'.

Bus 39 vertrekt ieder uur vanuit Sittard, behalve op zon- en feestdagen. Kijk voor meer
details en bustijden op de routeplanner http://9292.nl/

Vanaf de bushalte ‘Beatrixplein’ is het een wandeling van ongeveer 4 minuten naar het pontje over de Maas. De veerdienst is gratis voor 
voetgangers en fietsers. Het pontje vaart continu en de reistijd bedraagt 5 -10 minuten, afhankelijk van de wachttijd voor de oversteek.
Het hele traject van Sittard tot het pontje duurt ongeveer 30 minuten. De auto van het centrum kan u komen ophalen als u dit van te voren
afspreekt. De kosten bedragen € 5, graag contant aan de bestuurder betalen.

2) Reis naar Maastricht
Neem één van de twee hieronder beschreven mogelijkheden.

2.1)  Neem bus 63 richting Maastricht-Eisden en stap uit bij de bushalte ‘Maasmechelen Centrum’. Neem vanaf deze bushalte bus 45 richting
  Maaseik en stap uit bij de bushalte ‘Dilsen Kruispunt’. Deze bussen rijden regelmatig. De reis naar ‘Maasmechelen Centrum’ duurt ongeveer
  45 minuten. Bus 45 wacht daar op bus 63 en de reis naar ‘Dilsen Kruispunt’ duurt ongeveer een kwartier. Kijk op www.delijn.be voor
  complete reisinformatie.

2.2)  Neem bus 45 richting Hasselt en stap uit bij de bushalte ‘Genk Heempark’. Ga naar de bushalte aan de overkant van de straat en neem
  vanaf daar opnieuw bus 45 (!) maar deze keer in de richting van Maaseik/Maastricht. Deze bus neemt een andere route en komt door
  Dilsen. Stap uit bij ‘Dilsen Kruispunt’. Kijk voor de gedetailleerde reisinformatie op www.delijn.be (Maastricht van Hasseltkade naar
  Genk Heempark en dan van Genk Heempark naar Dilsen Kruispunt).

Hint: Na de bushalte "Dilsen Boslaan", wanneer de bus passeert voor de Lidl Supermarkt in Dilsen druk dan op de bushalte knop om uit te 
stappen bij "Dilsen Kruispunt". Vanaf de bushalte 'Dilsen Kruispunt' kunt u opgehaald worden, kijk bij het onderdeel 'U vertrekt vanuit België'.

U vertrekt vanuit Duitsland

Er zijn verschillende routes mogelijk om Dhamma Pajjota met het openbaar vervoer te bereiken. We raden aan om op de startdag van elke cursus 
de eerst beschreven route via Sittard te nemen omdat het reistijd bespaart.

1)  Neem de trein naar Aken. Reis van daaruit naar Sittard met de bus of met de trein.

1.1)  Op de startdag van elke cursus is er een pendeldienst van Sittard naar Dhamma Pajjota. Zie het kader boven voor meer informatie.

1.2)  Op andere dagen kunnen deelnemers opgehaald worden bij het pontje over de Maas rivier bij Berg aan de Maas (Urmond). Neem vanaf
Sittard bus 39 naar Berg aan de Maas (Urmond) en stap uit bij de bushalte 'Beatrixplein'. Voor meer informatie kijk bij onderdeel
1.2) U vertrekt vanuit Nederland.

2)  Neem de trein naar Aken. Reis van daaruit met de bus of trein naar Maastricht. Voor reisinformatie hoe u Maastricht kunt bereiken, kijk op
  www.bahn.de/

Voor busverbindingen vanaf Maastricht, kijk naar de informatie over bustijden bij onderdeel 2) U vertrekt vanuit Nederland.
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Met de fiets
Fietsers kunnen gebruik maken van het fietsroutenetwerk van Limburg (regio Kempen en Maasland). Zie www.fietsnet.be Dhamma Pajjota ligt 
bij knooppunt 42.

Vanaf Genk Station is het ongeveer 20 km (45 minuten): neem de Europalaan naar links en volg de borden “Fietsroutenet”. Neem de knooppunten 
#30, #535, #565, #41, #501, #42. Vanaf Maastricht Station is het ongeveer 33 km (75 minuten) met knooppunten #79, #2, #1, #10, #559, #58, #57, 
#56, #55, #48, #44, #42.

De wandeling duurt ongeveer 
een uur, waarvan een stuk
langs een onverhard bospad.
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