The Bridge Hotel biedt helaas geen privé parking.
Tarieven parkeren op straat
Het tarief van parkeren op straat ligt tussen de € 2,20 per uur (buitenwijken) en € 5,00 per uur
(centrum). In het centrum is het ook op zondag betaald parkeren. Als u in de buurt van het hotel
parkeert, betaalt u 5 euro per uur, van maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot middernacht.
Op de site www.naaramsterdam.nl vindt u de parkeertarieven per stadsdeel.
Parkeergarages
Amsterdam kent vele parkeergarages. De tarieven in de parkeergarages zijn ongeveer gelijk aan de
tarieven die u op straat betaalt. De dichtstbijzijnde parkeergarage (vanaf het hotel) is de
parkeergarage op het Waterlooplein, onder het muziektheater. Deze parkeergarage is 24 uur per dag
geopend. De kosten bedragen ongeveer hetzelfde als parkeren in het centrum, dus ongeveer 5 euro
per uur.
Q-Park
Vlakbij het hotel kunt u parkeren in de Q-Park garage aan de Wibautstraat.
Hier betaald u € 4,- per uur maar als u een dag parkeert dan betaald u € 30,Op zaterdag en zondag betaald u € 10,- voor een dag.
De garage heeft in totaal maar 240 parkeerplaatsen!
Adres: Wibautstraat 3B, 1091 GH Amsterdam
Oosterdokparking
Bij het Centraal Station zit een parkeergarage waar u voor € 13,- per dag kunt parkeren voor
minimaal 5 en maximaal 24 uur, zie: http://www.parkingcentrumoosterdok.nl/.
Park and Ride
Parkeren en Reizen (P+R) zijn voordelige parkeergelegenheden aan de rand van Amsterdam. Op elke
P+R krijgt u korting op het parkeertarief als u naar het centrum reist. Zie
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-amsterdam/p-r om te zien hoe het werkt.
Er zijn 7 locaties:
P+R ArenA Transferium Burgemeester Stramanweg 130, 1101 EP Amsterdam; bij Ajax ArenA
stadium, 500 plekken, A9 en A2, afslag Transferium; Ov naar centrum: metro 54 vanaf Bijlmer naar
“Weesperplein”( niet mogelijk bij speciale evenementen, zie site).
P+R Bos en Lommer, Leeuwendalersweg 23b, 1055 JE Amsterdam, Afslag S104 vanaf A10. Geopend
van 7 tot 22 uur. Ov naar centrum: tram 14; naar “Waterlooplein”.
P+R Olympisch Stadion Olympisch Stadion 44, 1076 DE Amsterdam; Afslag S108 vanaf A10; Ov naar
centrum: bus 65 naar Amstelstation en hier overstappen op metro 51 naar “Weesperplein”
(maximum 96 uur parkeren, niet mogelijk bij speciale evenementen, zie site).

P+R Zeeburg I and II, Zuiderzeeweg 46 1095 KJ Amsterdam; bij Piet Heintunnel, Afslag S114 vanaf
A10. Ov naar centrum: tram: 26, overstappen naar tram 10 naar “Weesperplein”.
Indien u uw auto bij een onbeheerd parkeerterrein achterlaat let er dan op niets van waarde in de
auto achter te laten!! U kunt evt een bord met geen waardevolle spullen in uw auto leggen.
Ons hote is aan de Amstel naast theater Carré!! U kunt dit aan iedereen vragen.
Parkeerkaarten – Dagkaarten
Het is mogelijk om in de parkeerautomaten op straat een dagkaart te kopen. Met een dagkaart kunt
u één dag parkeren in Amsterdam, wat vaak voordeliger is dan losse uren te betalen.
Let op!
De meeste parkeerautomaten accepteren kleingeld en creditcards. Houd het kentekennummer van
uw auto gereed, want de meeste automaten vereisen dat u dit invult.
Het parkeersysteem in Amsterdam loopt namelijk grotendeels via computers. Hoewel u een ticket
niet altijd achter het raam hoeft te plaatsen, aangezien de parkeerwacht uw kentekennummer scant
(u heeft het immers ingevoerd in de automaat), raden wij toch aan om een bonnetje te vragen en
deze achter het raam te plaatsen.

