Reizen vanaf Brussel-Midi naar Metta Vihara op weekdagen
Vanuit Brussel-Midi: neem de trein naar Sint-Niklaas treinstation (1 u 20 min).
Er is 1 x per uur een directe trein en meerdere indirecte treinen (1 x overstappen).
Vanaf Sint-Niklaas treinstation: loop naar het busstation (3 min) en neem de bus naar Hulst
Busstation (45 à 50 minuten). De laatste bus vertrekt rond 19u in Sint-Niklaas.
Vanaf halte Hulst Busstation: neem bus 10 naar halte ‘Hengstdijk Dorp’ (20 min).
Kom je later aan in Hulst, dan kunnen we een haltetaxi voor je reserveren.
Graag minstens 2 uur van tevoren contact met ons opnemen indien je hier gebruik van wilt maken.
Vanaf de halte Hengstdijk Dorp is het ongeveer 10 minuten lopen tot aan Metta Vihara.
Alternatief: een taxi vanaf St. Niklaas naar Metta Vihara.
Taxi voor 4 personen: 78 euro.
Busje voor 7 à 8 personen: 100 euro.
Taxibedrijf Boehlé: https://boehle.nl, +31 (0) 114 31 29 41

Reizen vanaf Brussel-Midi naar Metta Vihara op zaterdag en zondag
Op zaterdag en zondag rijden er geen bussen van Hulst naar Hengstdijk.
We kunnen een haltetaxi voor je bellen.
Graag voor vertrek contact met ons opnemen zodat we tijdig kunnen reserveren.

Travel from Brussels-Midi to Metta Vihara from Monday - Friday
From Brussels-Midi: take the train to St. Niklaas train station(1hr 20 min)
Once every hour there is a direct train and a few indirect trains (1 change).
From St. Niklaas train station: walk to the bus station (3 minutes) and take the bus to ‘Hulst Bus
station’ (45 à 50 minutes). The last bus leaves St. Niklaas at 7pm.
From Hulst Bus station: take bus 10 to bus stop ‘Hengstdijk Dorp’ (20 minutes).
Last bus leaves at 6pm.
If you arrive later than 6pm in Hulst, we can call a special taxi for you (same price as you’d pay for the
bus). Please contact us at least 2 hours beforehand if you’d like us to call this taxi for you.
From bus stop ‘Hengstdijk Dorp’ it’s a 10 minutes’ walk to Metta Vihara.

Alternative: take a taxi from St. Niklaas train station to Metta Vihara (35 à 40 minutes).
Taxi for 4 people: 78 euro.
A mini-bus for 7-8 people: 100 euro.
Taxibedrijf Boehlé: https://boehle.nl, +31 (0) 114 31 29 41

Travel from Brussels-Midi to Metta Vihara on Saturday - Sunday
There are no busses from Hulst to Hengstdijk at the weekend.
We can call a special taxi for you (same price as you’d pay for the bus).
Please let us know at least 1 day in advance if you’d like us to call this taxi for you.

