ROUTEBESCHRIJVING BOOTHSTRAAT
Adres
Locatie de Boothstraat – De Zalen van Zeven
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht
Tel. 030 751 6113
Let op: De Zalen van Zeven heeft verschillende locaties in Utrecht en omgeving. Je bijeenkomst vindt
plaats op locatie de Boothstraat.

Parkeren
Rondom de Boothstraat 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)
Op 700 meter loopafstand in Parkeergarage de Kruisstraat (€3,50 per uur)
Direct naast de Boothstraat, op het Janskerkhof (€5,35 per uur)

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

Loop de parkeergarage uit en ga linksaf op de Wittevrouwensingel
Sla rechtsaf en houdt het water aan de rechterhand (350 meter)
Sla rechtsaf naar de Wittevrouwenbrug
Vervolg de weg naar Wittvrouwenstraat en dan de Voorstraat
Blijf rechtdoor lopen, zo’n 200 meter, ook voorbij de stoplichten
Aan de linkerkant zie je Taco Mundo, sla de eerstvolgende straat linksaf
Je loopt nu op de Boothstraat, De Zalen van Zeven ligt op de helft aan de linkerkant

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

Loop de parkeergarage uit en ga rechtsaf op de Kruisstraat
Sla rechtsaf naar de Wittevrouwensingel en houdt het water links
Loop rechtdoor tot aan de stoplichten
Sla linksaf naar de Wittevrouwenbrug
Vervolg de weg naar Wittvrouwenstraat en dan de Voorstraat
Blijf rechtdoor lopen, zo’n 200 meter, ook voorbij de stoplichten
Aan de linkerkant zie je Taco Mundo, sla de eerstvolgende straat linksaf
Je loopt nu op de Boothstraat, De Zalen van Zeven ligt op de helft aan de linkerkant

Utrecht Centraal - Openbaar Vervoer - 5 minuten
De Boothstraat is goed te bereiken per bus en (OV-)fiets. Iedere paar minuten vertrekken er bussen
vanaf het station, Jaarbeurszijde.
Maak gebruik van www.9292.nl voor actuele reistijden.
Buslijnen: 8, 28, 50, 51, 52, 53, 55, 74, 77
Uitstappen bij bushalte Janskerkhof;
1. Vanaf de halte steek je de straat en het kerkplein over naar links
2. Halverwege het Janskerkhof is een zijstraat, dit is de Boothstraat
3. De Zalen van Zeven ligt halverwege deze straat aan de rechterkant

DE ZALEN VAN ZEVEN

Utrecht Centraal - Te voet - 15 minuten
Vanaf Utrecht Centraal is het een 15 minuten lopen naar de Boothstraat, een prettige wandeling
door het centrum van de stad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verlaat het perron en vertrek vanaf de 1e verdieping;
Volg de borden Uitgang Centrum / Vredenburg
Loop door de uitgang naar buiten en sla linksaf naar Vredenburg
Loop over het plein naar de weg en sla rechtsaf naar de Lange Viestraat
Loop 300 meter rechtdoor, langs o.a. de AH to go en de Neude plein
De weg vervolgt zich in de Potterstraat en de Lange Jansstraat
Loop tot aan het kerkplein Janskerkhof en sla hier linksaf
Steek het kerkplein over en halverwege vind je een zijstraat, de Boothstraat
De Zalen van Zeven ligt halverwege deze straat aan de rechterkant

DE ZALEN VAN ZEVEN

