Met De Lijn naar Pukkelpop
Slaap jij ook liever in je eigen bed dan op de Pukkelpop-camping? Maak dan gebruik
van de bussen van De Lijn.
Vanuit Bree kan je vlot met de bus naar Pukkelpop reizen. Geraak je niet
rechtstreeks in Kiewit, stap dan aan het station van Hasselt over op de
shuttlebussen. Na afloop van de festivaldag kan je met de nachtbussen ook weer
terug naar huis. De bushaltes zijn vlakbij het festivalterrein. En op vertoon van jouw
PKP17 festivalticket of -polsbandje zijn zowel de heen- als de terugrit gratis.
Stippel jouw heenreis uit met de routeplanner
Via de routeplanner (www.delijn.be ) van De Lijn kan je snel achterhalen welke
buslijnen en welke opstapplaatsen je best kan gebruiken om vanuit Bree naar
Hasselt of Kiewit te reizen. Op vertoon van een geldig PKP17-ticket is je busreis
vanuit Bree naar Kiewit trouwens helemaal gratis.
.

Met de nachtbus terug naar Bree
Na afloop van de festivaldag kan je ook weer met de bus terug thuis geraken. De Lijn
legt ook dit jaar weer nachtbussen in van Kiewit naar Bree. Festivalgangers uit Bree
kunnen gratis van deze nachtbussen gebruikmaken, dankzij de financiële
tussenkomst van de gemeente Bree en de provincie Limburg.
.

Praktisch

o
o
o

De nachtbussen van Kiewit naar Bree rijden op:
Donderdag 17 augustus – vertrek om 02.30 uur
Vrijdag 18 augustus – vertrek om 02.30 uur
Zaterdag 19 augustus – vertrek om 01.30 uur (!)
Inwoners van Bree kunnen gebruik maken van:



Nachtbus 8 Kiewit – Genk – As – Opglabbeek – Gruitrode – Bree – Bocholt Kaulille
Nachtbus 16 Kiewit – Meeuwen-Gruitrode – Bree – Kinrooi
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De vertrekhalte is op korte wandelafstand van het festivalterrein
Lees de informatie op de lichtkranten en volg de signalisatie bij de
uitgang.
Wees tijdig aan de vertrekhalte
Check of je wel degelijk in de juiste bus stapt. De bestemming zal
duidelijk op de bus vermeld worden.

.
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Haltes
De nachtbussen stoppen in Bree aan volgende haltes van De Lijn












Muizendijk 71 Enkel nachtbus 8
Galgenbergstraat Enkel nachtbus 16
Eetseveldstraat Nachtbussen 8 en 16
Vostaert Nachtbussen 8 en 16
Verloren Koststraat Nachtbussen 8 en 16
Ziekenhuis Nachtbussen 8 en 16
Busstation Nachtbussen 8 en 16
Brugstraat Enkel nachtbus 16
Kanaal Noord Enkel nachtbus 16
‘t Hasselt Kerk Enkel nachtbus 16
Processieweg Enkel nachtbus 16










De Erven Enkel nachtbus 16
Tongerlo Vogelsdonk Enkel nachtbus 16
Tongerlo Klaverblad Enkel nachtbus 16
Tongerlo ‘t Hasselt Kiezel Enkel nachtbus 16
Luitestraat Enkel nachtbus 16
Malta Enkelnachtbus 8
Stift Enkel nachtbus 8
Genastraat Enkel nachtbus 8

