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Met de auto
Utrecht Centrum aanhouden, nabij Hoog Catharijne, voor een passende routeplanning kijk op
www.anwb.nl, of op de website van In de Driehoek, www.indedriehoek.nl.
Ivm werkzaamheden in Utrecht Centrum: op www.utrechtbereikbaar.nl vindt u actuele informatie over
wegwerkzaamheden.
Parkeren
Er zijn diverse parkeergarages in de buurt van In de Driehoek:
Parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83. Per 25 minuten €2,00 en maximaal €36,00 per dag.
Parkeergarage Hoog Catharijne P1 aan de Spoorstraat 22. €3,33 per uur en maximaal €30 per dag.
Parkeergarage Hoog Catharijne P6 aan de Rijnkade 3. €4.29 per uur en maximaal €36,00 per dag.
P+R
Ook is er de mogelijkheid om te parkeren bij een P&R en daarna met het openbaar vervoer ongeveer een
kwartier te reizen. Bij betaling van €5 per dag kunt u parkeren en daarna met 5 personen met het
openbaar vervoer naar de binnenstad reizen. Aan beide kanten van Utrecht is een P+R te vinden.
Langs de A27 en A 28 vindt u de P+R Utrecht Science Park Universiteitsweg.
Langs de A12 en A2 vindt u de P+R Westraven Griffioenlaan 1.

Met het Openbaar Vervoer
In stationshal loop richting het centrum, Over het plein loopt u het winkelcentrum in en gaat u rechtsaf.
Dan loopt u rechtdoor langs AH. Bij de Hema gaat u links met de bocht mee en gaat u door de draaideur
naar buiten neem de roltrap bij de uitgang Moreelsepark. Ga links af en steek de weg over. Aan de overkant
rechtsaf slaan en de weg volgen. Aan uw linkerhand ziet u een kerk met twee identieke torens. Links van de
kerk is de ingang van In de Driehoek.
Vanwege verbouwingswerkzaamheden in de Utrechtse binnenstad en in Hoog Catharijne kan het zijn dat
deze routebeschrijving iets afwijkt. Onze excuses hiervoor.
Bent u onderweg en kunt u de locatie niet vinden, belt u dan gerust naar de locatie 030-234 3307

