Routebeschrijving auto
Vanuit de richting Utrecht


Op de rijksweg A2 houdt u Amsterdam Centrum aan; Als u de rivier de Amstel over bent gaat
u bij de stoplichten rechtsaf. U volgt deze weg (Amsteldijk) net zo lang totdat u niet verder
kunt; Bij deze T-splitsing, waar u schuin rechts voor u het Amstel Hotel kunt zien liggen, gaat
u linksaf



U bent nu op de stadhouderskade.



U gaat de eerste straat 'Oosteinde' rechtsaf.



Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de Sarphatistraat in. Rechts ziet u het Amstel Hotel
liggen.



U gaat na de brug, gelijk de eerste straat linksaf.



Aan uw rechterhand bevindt zich 100 meter verderop, naast het Carre Theater, Het Bridge
Hotel.

Vanuit de richting Amersfoort


Vanaf de rijksweg A1 volgt u de borden A10 richting Den Haag · Op de A10 neemt u de
afslag S112 ( Centrum ). Aan het einde van de afslag linksaf en bij de volgende stoplichten
rechtsaf, de Wibautstraat op.



Onder het spoorviaduct door en vanaf hier bij het 4e stoplicht linksaf, de Mauritskade op · U
rijdt nu de rivier de Amstel over
U bent nu op de Mauritskade richting de stadhouderskade.



U gaat de eerste straat 'Oosteinde' rechtsaf.



Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de Sarphatistraat in. Rechts ziet u het Amstel Hotel
liggen.



U gaat na de brug, gelijk de eerste straat linksaf.



Aan uw rechterhand bevindt zich 100 meter verderop, naast het Carre Theater, Het Bridge
Hotel.

Vanuit de richting Leeuwarden, Alkmaar, Zaandam


Vanaf de A8 volgt u de borden A10 Ring West en komt u door de Coentunnel · Op de A10
houdt u richting Amersfoort / Utrecht aan. Vervolgens neemt u de afslag RAI en aan het eind
van de afslag gaat u bij de stoplichten rechtsaf.



U rijdt nu onder de snelweg door en aan uw linkerhand ligt het complex van de RAI
Bij de rotonde gaat u rechtsaf, de President Kennedylaan op, volg deze weg (die overgaat in
de Amsteldijk) totdat u niet verder kunt.



Bij deze T-splitsing, waar u schuin rechts voor u het Amstel Hotel kunt zien liggen, gaat u
linksaf · U bent nu op de Stadhouderskade.



U gaat de eerste straat 'Oosteinde' rechtsaf.



Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de Sarphatistraat in. Rechts ziet u het Amstel Hotel
liggen.



U gaat na de brug, gelijk de eerste straat linksaf.



Aan uw rechterhand bevindt zich 100 meter verderop, naast het Carre Theater, Het Bridge
Hotel.

Vanuit de richting Rotterdam, Den Haag


Vanaf de rijksweg A4 volgt u de borden A10 richting Amersfoort, vervolgens neemt u op de
A10 de afslag RAI. Aan het eind van de afslag gaat u bij de stoplichten rechtsaf.
U rijdt nu onder de snelweg door en aan uw linkerhand ligt het complex van de RAI · Bij de
rotonde gaat u rechtsaf, de President Kennedylaan op



Volg deze weg (die overgaat in de Amsteldijk) totdat u niet verder kunt. Bij deze T-splitsing,
waar u schuin rechts voor u het Amstel Hotel kunt zien liggen, gaat u linksaf · U bent nu op de
Stadhouderskade.



U gaat de eerste straat 'Oosteinde' rechtsaf.



Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf de Sarphatistraat in. Rechts ziet u het Amstel Hotel
liggen.



U gaat na de brug, gelijk de eerste straat linksaf.



Aan uw rechterhand bevindt zich 100 meter verderop, naast het Carre Theater, Het Bridge
Hotel.

