WEGBESCHRIJVING BeautyD
U komt uit de richting Gent of uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant of
Limburg.
• U neemt de autosnelweg E-17 in Gent richting Kortrijk .
• U rijdt afrit n°4 Deerlijk, n°3 Kortrijk-Oost, n°2 Kortrijk-Zuid en een benzinestation voorbij.
• Na dit benzinestation rijdt u op de rechterrijstrook want u neemt 500 m verder de afslag
E403 richting Brugge. Deze afslag wordt uiteraard wel veelvuldig met verkeersborden
aangegeven.
• U rijdt nu op de autosnelweg E403 richting Brugge. Een drietal kilometer verder is er een
afrit n°5 Wevelgem. U neemt deze afrit niet.
• Na deze afrit rijdt u onder een tunnel van ongeveer 500m.
• U neemt de eerstvolgende afrit na de tunnel (ongeveer 1km na de tunnel). Deze afrit is
niet genummerd maar vermeldt duidelijk de aanwijzing Gullegem.
• Iets verder wordt de afslag Gullegem wel genummerd (n°1). U neemt deze afrit.
• U verlaat nu de snelweg en u komt uit op een T (U kunt dus niet meer rechtdoor).
• Zie verder onderaan.
U komt uit richting Brugge.
• U neemt de autosnelweg E403 van Brugge naar Kortijk.
• U rijdt afrit n°6 Rumbeke voorbij.
• Zo’n 10 km verder ziet u de afrit Gullegem. (deze afrit heeft geen nummer). Blijf steeds de
aanduiding Gullegem volgen tot u uiteindelijk de autosnelweg verlaat en op een T uitkomt.
• Zie verder onderaan.
U komt uit de richting Veurne/Ieper.
• U neemt de afrit A19 richting Kortrijk.
• U rijdt afrit n°2 Menen voorbij.
• De volgende afrit (zo’n 7km verder) is de afrit n°1 Gullegem. U neemt deze afrit. Op het
einde van deze afrit komt u uit op een T (U kunt niet rechtdoor, alleen links of rechts).
• Zie verder onderaan.
Aan deze T ziet u een wegwijzer Gullegem staan (naar rechts: 2km). U volgt deze
wegwijzer . U rijdt nu over de brug van de autosnelweg en daarna volgt u deze baan
volgen (deze baan loopt niet altijd rechtdoor) gedurende ongeveer 1 km (deze straat
noemt Koningin Fabiolastraat). U komt uit aan een rondpunt. Aan het rondpunt kiest u
richting centrum (dit is aangeduid met een bord zo’n 50m voor het rondpunt en met een
klein bordje met vermelding centrum op het rondpunt). Als u de richting centrum gekozen
hebt komt u aan de kerk ( op uw linkerkant). Aan de kerk slaat u rechtsaf de
Bissegemstraat in. Zo’n 25 m verder vindt u Beauty ‘D’.
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