
Bản chỉ dẫn đường đến nhà thờ St. Josef

A971Từ  Darmstadt
• Lấy Ausfahrt 4-Hochheim-Nord in B40 Richtung Flörsheim/WI-Erbenheim 
• Chạy tiếp trên đường Kirschgartenstraße   0,6km
• Quẹo phải vào đường Flörsheimer Straße   0,9km
• Chạy thảng tiếp đường  Wickerer Straße  1km
• Tới ngã tư quẹo trái vào đường  Bürgermeister-Lauck Str
• Sau koảng 400m quẹo phải vao Kolpingstr ( Khoảng 100m là tới nhà thờ)
A66 Từ Wiesbaden
• Lấy Ausfahrt 8-Wallau Hướng Flörsheim
• Quẹo trái vào đường Wallauer Straße
• Chạy thẳng tiếp Friedenstr.  4,8km
• Chạy thẳng tiếp đường Wickerer Str (1km)
• Tới ngã tư quẹo trái vào đường  Bürgermeister-Lauck Str
• Sau koảng 400m quẹo phải vao Kolpingstr ( Khoảng 100m là tới nhà thờ)

A66 Từ  Frankfurt
• Lấy Ausfahrt 11-Hofheim am Taunus inB40/B519 
• Quẹo phải vào đường Frankfurter Straße/B40/B519
• Chạy thảng tiếp trên đường B40
• Chạy thảng tiếp trên đường  Kirschgartenstraße  0,4km
• Quẹo trái vào đường Flörsheimer Straße  0,9km
• Chạy thảng tiếp đường Wickerer Straße  1km
• Tới ngã tư quẹo trái vào đường  Bürgermeister-Lauck Str
• Sau koảng 400m quẹo phải vao Kolpingstr ( Khoảng 100m là tới nhà thờ)
A3 từ Frankfurter Flughafen
• Tới Autobahnkreuz 48 rechts lấy hướng  Mönchhof-

Dreieck/A67/B43/Darmstadt/Mainz/Rüsselsheim/Raunheim
• Tới Autobahnkreuz 48-Mönchhof-Dreieck lấy hướng phải B43 Raunheim/Rüsselsheim-

Nord/Flörsheim/Kelsterbach
• Trên B43 lấy Ausfahrt  48 Flörsheim (tới Đèn Xanh đỏ chạy thẳng hướng

Königstein/Flörsheim-Zentrum  0,8km
Tới bùng binh quẹo trái, sau khoảng 10m thì thấy nhá thờ

            

Nếu không tìm được chỗ đậu cạnh nhà thờ thì có thể đậu xe ở Parkplatz của
Stadthalle, từ Parkplatz tới nhà thờ khoảng 20m-30m.

Nhà thờ

Bãi đậu xe



Đi S Bahn số 1 từ Frankfurt hoặc Wiesbaden

Xuống trạm Flörsheim, đi xuống cầu thang (Tunel), Hướng Baumarkt  (Gebrüder Graulich)
Lên khỏi Tunel đi hướng trái đường Hollweg,
tới ngã ba, Wickerer Str quẹo phải,
đi tới bùng binh (Kreisverkehr) quẹo trái vào đường Elisabeth-Jakobi-Straße,
đi tới bùng binh (Kreisverkehr) quẹo trái vào đường  Bürgermeister-Lauck-Straße, đi khoảng 20m
quẹo phải vào đường Kolpingstraße, đi khoảng 50m thì tới nhà thờ.

Đi đường tắt
Xuống trạm Flörsheim, đi xuống cầu thang (Tunel), Hướng Baumarkt  (Gebrüder Graulich)
Lên khỏi Tunel đi hướng trái đường Hollweg, tới ngã ba, nhìn qua bên kia đường thấy con đương nhỏ
Anne Frank Weg, đi hết đường Anne Frank Weg tới đường Bürgermeister-Lauck-Straße, nhìn qua bên
kia sẽ thấy đường Kolpingstraße, đi khoảng 50m thì tới nhà thờ.

                                           

Anne Frank Weg


