Routebeschrijving
Interparking Nederland

Per auto
U kunt uw auto parkeren in de Arrivals Parking
Amsterdam/Den Haag
Vanaf de A4 neemt u de A13 in de richting Rotterdam. Vervolgens neemt u de afslag “Rotterdam-Centrum”. Bij de eerste stoplichten gaat u rechtdoor. Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf richting “Maastunnel/Euromast”. Let op bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor, maar kiest u na circa 100 m. voor de rechter parallel tunnel. Sla bij het uitgaan van de tunnel linksaf het
Weena op. Na circa 350 m. gaat u rechtsaf het Kruisplein op. Na circa 50 m. vindt u aan uw rechterhand de ingang van de Arrivals
Parking.
Utrecht/Arnhem
Vanaf de A12 neemt u de A20 richting Rotterdam. U blijft de A20 volgen in de richting Den Haag/Hoek van Holland (ring Rotterdam
Noord). Neem de afslag “Overschie/Blijdorp” en houdt vervolgens afslag “Blijdorp” aan. Na het verlaten van knooppunt Kleinpolderplein gaat u bij de stoplichten rechtdoor. Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf richting “Maastunnel/ Euromast”. Let op bij
de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor, maar kiest u na circa 100 m. voor de rechter parallel tunnel. Sla bij het uitgaan van
de tunnel linksaf het Weena op. Na circa 350 m. gaat u rechtsaf het Kruisplein op. Na circa 50 m. vindt u aan uw rechterhand de
ingang van de Arrivals Parking.
België/Breda/Dordrecht
Vanaf de A16 volgt u de ring Rotterdam-Oost richting Rotterdam/Den Haag. Neem de afslag “Centrum” en volg de borden richting
Centrum. U bevindt zich nu op de Maasboulevard. U volgt de Maasboulevard over circa 3 km. Sla bij de Erasmusbrug naar rechts
de Coolsingel op. Bij het Hofplein neemt u de rotonde 3/4 en rij het Weena op. Blijf op de rechterrijstrook en sla op het Stationsplein
linksaf het Kruisplein op. Na circa 50 m. vindt u aan uw rechterhand de ingang van de Arrivals Parking.
Per trein
Ons kantoor bevindt zich tegenover het Rotterdam Centraal Station.
Adres
Kruisplein 25
3014 DA ROTTERDAM
Tel.: 010 217 09 70
www.interparking.nl

