
Wegbeschrijving naar Dogotel 
 

Gegevens 

 

 Zomerweg 33, 8490 Jabbeke 

 Bij ingeven van nummer 33 in uw gps komt u terecht voor het Lauretum van onze buren.  

Beter is nummer 20 in te geven; Dogotel bevindt zich aan de overzijde. 

 Coördinaten 

o 51°10'11.2"N 3°05'49.7"E 

o 51.169771, 3.097151 

 

Hoe rijden? 

 

 U komt via de E40 vanuit de richting Brussel / Gent / Brugge 

 

Neem afrit 6.  Aan het rondpunt neemt u de 5de afslag richting Jabbeke (andere borden zijn 

E40/Brussel, Klein Strand, Vlamingveld).  Rij over de brug over de E40.  Aan het volgende 

rondpunt gaat u rechtdoor (2de afslag).  U bent nu in de Stationsstraat.  Aan het einde, ter 

hoogte van het gemeentehuis, volgt u de S bocht.  Zo komt u in de Permekelaan.  Die volgt u 

tot het einde.  Aan het rondpunt gaat u rechts (1ste afslag) richting Gistel / Oudenburg / 

Zerkegem (Gistelsesteenweg, N367).  Na ongeveer 100 meter is links de Zomerweg.  Let op, 

het is een smalle straat.  Na ongeveer 1,1 km vindt u Dogotel op nummer 33 in een scherpe 

bocht naar links. 

 

 U komt via de E40 vanuit de richting Oostende of Koksijde 

 

Neem afrit 6 en vervolgens afrit 6b (N367 / Jabbeke).  Dit is een zeer lange afrit.  Uiteindelijk 

komt u aan een rondpunt.  Neem de 2de afslag richting Gistel / Jabbeke / E40 Veurne – 

Oostende (N367, Gistelsesteenweg).  Aan het volgende rondpunt ter hoogte van het 

Permekemuseum gaat u rechtdoor (2de afslag).  Na ongeveer 100 meter is links de 

Zomerweg.  Let op, het is een smalle straat.  Na ongeveer 1,1 km vindt u Dogotel op nummer 

33 in een scherpe bocht naar links. 

 

 U komt via de N367 (Gistelsesteenweg) vanuit de richting Brugge / Varsenare 

 

U volgt de N367 richting Jabbeke / Gistel.  U gaat over de E40.  Aan het rondpunt ter hoogte 

van de Okay) gaat u rechtdoor (3de afslag).  Aan het volgende rondpunt ter hoogte van het 

Permekemuseum gaat u rechtdoor (2de afslag).  Na ongeveer 100 meter is links de 

Zomerweg.  Let op, het is een smalle straat.  Na ongeveer 1,1 km vindt u Dogotel op nummer 

33 in een scherpe bocht naar links. 

 

 U komt via de N367 (Gistelsesteenweg) vanuit de richting Gistel 

 

U volgt de N367 richting Brugge.  Ter hoogte van de garage Cools (kruispunt met baan naar 

Aartrijke) gaat u rechtdoor.  Net voor het volgende rondpunt bevindt de Zomerweg zich aan 

de rechterkant.  Let op, het is een smalle straat.  Na ongeveer 1,1 km vindt u Dogotel op 

nummer 33 in een scherpe bocht naar links. 


