ROUTEBESCHRIJVING BOLLENHOFSESTRAAT
Adres
Locatie Bollenhofsestraat – De Zalen van Zeven
Bollenhofsestraat 138a
3572 VT Utrecht
Tel. 030 751 6113
Let op: De Zalen van Zeven heeft verschillende locaties in Utrecht en omgeving. Je bijeenkomst vindt
plaats op locatie Bollenhofsestraat.

Parkeren
Rondom de Bollenhofsestraat zijn er diverse parkeermogelijkheden:
•
Het meest voordelig parkeren kan in parkeergarage de Grifthoek op 750 meter loopafstand
(€2,21 per uur). Voor deze parkeergarage beschikken wij over uitrijkaarten die bij ons te koop
zijn (€13 per stuk, alleen pinnen mogelijk)
•
In de wijk kun je parkeren voor €4,13 per uur. Bijvoorbeeld in de straten Hoefsmederijpad,
Griftkade, Jan van Galenstraat.

Te voet vanaf parkeergarage de Grifthoek - 10 minuten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loop de parkeergarage uit en sla linksaf op de Wittevrouwensingel
Sla linksaf naar de Kleine Singel en houd de Kwik-Fit aan je rechterhand
Maak een flauwe bocht naar links om op de Kleine Singel te blijven
Vervolg je weg naar Blauwekapelseweg, houd het park aan je linkerhand
Sla rechtsaf naar de Zandhofsestraat, na Tabak & Sigaren
Vervolg de weg voor 250 meter en sla de 2e linksaf naar de Bekkerstraat
Vervolg de weg voor 150 meter en sla de 3e rechtsaf naar de Bollenhofsestraat 138a
Je vindt de bestemming aan je linkerhand

Utrecht centraal - Openbaar Vervoer - 15 minuten
Vanaf de Jaarbeurszijde kun je de volgende bussen pakken: lijn 28 (De Uithof P+R), lijn 50
(Wageningen), lijn 51 (Driebergen-Zeist), lijn 52 (Amersfoort), lijn 53 (Zeist), lijn 74 (Zeist) en lijn 77
(Bilthoven).
1.
2.
3.
4.
5.

Stap uit bij bushalte Wittevrouwen
Steek de straat over en loop naar links
Sla de eerste rechtsaf naar de Bekkerstraat en loop 500 meter
Sla rechtsaf naar de Bollenhofsestraat 138a
Je vindt de bestemming aan je linkerhand

De totale reistijd met de bus is zo’n 15 tot 20 minuten. Maak gebruik van www.9292.nl voor actuele
reistijden.

Utrecht centraal - OV-fiets - 15 minuten
Heb je een OV-fiets abonnement? Dan kun je het beste een fiets huren. Het is 2,2 kilometer fietsen
naar de Bollenhofsestraat en je ziet gelijk een aantal mooie plekjes van Utrecht Centrum.
1.
2.
3.

Vertrek richting Utrecht Centrum en houd het station in je rug
Vervolg de weg naar Vredenburg en fiets langs het Muziekpaleis
Fiets langs de Starbucks en blijf de weg vervolgen
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ter hoogte van de Neude (groot plein) sla je linksaf naar de Voorstraat
Fiets de Voorstraat helemaal uit, deze gaat na de Singel over in de Biltstraat
Na 300 meter sla je linksaf naar de Bekkerstraat, direct na de Jumbo
Fiets 500 meter, bijna tot aan het einde van de straat
Sla rechtsaf naar Bollenhofsestraat 138a
Je bestemming bevindt zich aan je linkerhand
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