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Trung tâm tọa lạc tại vùng Wardensville, tiểu bang West Virginia. Cách vùng Herndon, Virginia

khoảng 97 dậm hay 1 giờ 45 phút lái xe. Đường đi dể dàng toàn trên đường xa lộ rộng rải, cảnh
vùng quê đẹp.
Khi dùng máy Navigator để đến Trung Tâm, xin dùng GPS location 39.087468,-78.659903 thay gì
địa chỉ đường để tránh bị lạc vì đây là vùng rừng núi. Ngoài ra, điện thoại cầm tay sẽ không có
sóng (no cell phone signal) khi gần đến Trung Tâm

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức
1735 Sauerkraut road, Wardensville, West Virginia 26851 ~ (304) 897-6056
Từ vùng Fairfax, Virginia
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Từ khoảng đường VA-28 South lấy I-66 West đi về hướng Front Royal khoảng 54 dậm
Lấy exit 1A bên tay trái vào I-81 South đi về hướng Roanoke khoảng 3.8 dậm
Lấy exit 296 vào route 55. Quẹo phải lên đường 55 West đi về hướng Wardensville, West
Virginia khoảng 19.5 dậm
Tại ngả ba đường có bảng STOP trên đường 55, quẹo trái và tiếp tục đi trên đường 55 West
qua thành phố Wardensville
Vừa ra thành phố Wardensville thì đi theo đường 55West-48West-259South, đường cong sang
tay trái
Đường ra xa lộ (Freeway), đi khoảng 2.4 dậm khi qua cầu Lost River (Over-pass) thì chuẩn bị
quẹo trái vào Pinnacle drive exit
Đến ngả ba đường có bảng STOP, quẹo phải lên đường Old Route 55. Sẽ thấy ngay bảng ngả
ba màu vàng bên phải đường, đi chậm lại để chuẩn bị quẹo phải
Quẹo phải vào đường Sauerkraut road và láy xe chậm lại (25-30 MPH)
Tiếp tục đi trên đường Sauerkraut road, đường sẽ cong và rẻ ra hai bên, xin giữ bên trái đi
khoảng 1.7 dậm
Trung tâm sẽ nằm bên tay trái trên đường Sauerkraut có tảng đá
lớn trước cổng với bảng “Sinh Thuc Meditation Center”. Đối
diện bên kia đường là thùng thư màu đen của trung tâm số 1735.
Láy xe chậm (15 MPH) lên dốc vào trung tâm đến phòng Tiếp
Tân để ghi danh và đem hành lý vào
Sau đó xin quý vị đậu xe vào những chổ có dựng bảng hai bên
đường vào Trung Tâm.
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Trung Tâm Sinh Thức
GPS 39.087468,-78.659903
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