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Met de auto 

Vanuit Utrecht 

Volg de A2 richting Utrecht. Kies op het knooppunt Oudenrijn voor de richting Amsterdam/Centrum/Ring 

Utrecht (Afslag 6, 7 & 8). Na circa 500 meter houdt u op het volgende knooppunt links aan naar de 

Zuilense Ring/N230. Ga voorbij aan afrit 7 en ga vervolgens bij afrit 6 van de snelweg af, Ring Utrecht 

(Noord)/ Maarssen. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. Neem vervolgens de eerste afslag rechtsaf. Het 

hotel is aan uw rechterhand. 

 

Vanuit Amsterdam 

Volg de A2 richting Utrecht en neem afrit 6, Ring Utrecht (Noord)/Maarssen. Bij het eerste verkeerslicht 

gaat u linksaf. Neem de eerste afslag na het volgende verkeerslicht rechtsaf. Het hotel is aan uw 

rechterhand. 
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Vanuit Hilversum 

Volg de A27 richting Utrecht, verlaat de snelweg bij afslag N230 richting Ring Utrecht (Noord)/Maarssen. U 

rijdt langs het tuincentrum en volgt de borden Amsterdam/Maarssen. Neem de afslag Maarssenbroek en 

sla rechtsaf richting het industrieterrein Lage Weide. Rechtdoor bij het grote kruispunt. U ziet het hotel 

aan uw rechterhand. 

 

Parkeren 

U kunt gratis parkeren op een van de 230 parkeerplaatsen voor het hotel. 

 

Met het openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht CS 

Neem vanaf Utrecht CS U-Link 73, richting Maarssen. Stap uit bij bushalte Zonnebaan, Maarssen. Vanaf 

de bushalte loopt u ongeveer 300 meter terug naar Carlton President. 

 

Vanaf station Maarssen 

Neem vanaf station Maarssen U-Link 73 richting Utrecht CS. Stap na ongeveer 10 minuten uit bij bushalte 

Zonnebaan. Steek de straat over en ga naar rechts. Carlton President bevindt zich ongeveer 300 meter 

vanaf de bushalte. 

 

Pendelbusjes 

Als u met de trein komt kunt u gebruik maken van onze pendelbussen vanaf station Maarssen. De 

pendelbusjes rijden vanaf ca. een half uur voor ontvangsttijd van het congres tot 15 minuten na aanvang 

vanaf station Maarssen. U vind de busjes bij de Kiss&Ride aan de kant van de bushalte. 


