ROUTEBESCHRIJVING






Per trein
Uw eindpunt is Station Utrecht Centraal. U loopt richting Hoog Catharijne/Centrum.
U volgt de blauwe borden richting Radboudkwartier/Vredenburg.
Over de traverse neemt u uitgang Vredenburg.
U gaat met de roltrap naar beneden en steekt het Vredenburgplein schuin over richting WE.
Tussen ING en de Bijenkorf/LaVie is de St. Jacobsstraat. CitySense vindt u op nr. 12 na ongeveer 100 meter aan
de linkerkant.
Per bus
Per bus vanaf het Centraal Station naar de St. Jacobsstraat. Lijn 1, 6 en 7. U stapt uit bij de halte Rozenstraat.
Transferium Westraven
(Parkeren buiten de stad en daarna openbaar vervoer)
Het transferium ligt aan de Ring Utrecht Zuid (A12, afrit nr. 17). U kunt uw auto verwisselen voor het openbaar
vervoer. Bijna iedere 7 minuten vertrekt er een sneltram vanaf halte 'Westraven' naast het transferium. In iets
minder dan een kwartier brengt deze u naar het hart van Utrecht. Het is de snelste en betrouwbaarste manier om
naar het centrum van Utrecht te gaan.
Ga voor meer info naar: www.slimutrechtin.nl.
Per Auto
Vanuit richting Hilversum (A27)






volg A27 (richting Utrecht/Den Haag) tot knooppunt Lunetten
volg A12 (richting Den Haag/Rotterdam)
volg Ring Utrecht tot afrit 8
neem afrit 8 Utrecht/De Meern/Jaarbeurs*
Vanuit richting Amersfoort/Zeist (A28)







volg A28 (richting Utrecht) tot knooppunt Rijnsweerd
volg A27 (richting Breda) tot knooppunt Lunetten
volg A12 (richting Den Haag/Rotterdam)
volg Ring Utrecht tot afrit 8
neem afrit 8 Utrecht/De Meern/Jaarbeurs*
Vanuit richting Arnhem (A12)





volg A12 (richting Utrecht/Den Haag) tot knooppunt Lunetten
volg Ring Utrecht (zuid) tot afrit 8
neem afrit 8 Utrecht/De Meern/Jaarbeurs*
Vanuit richting Amsterdam/Den Bosch (A2)





volg A2 (richting Utrecht)
volg Ring Utrecht (west) tot afrit 8
neem afrit 8 Utrecht/De Meern/Jaarbeurs*

Vanuit richting Den Haag/Rotterdam (A12)





volg A12 (richting Utrecht) tot knooppunt Oudenrijn
volg A2 (richting Amsterdam)
volg Ring Utrecht tot afrit 8
neem afrit 8 Papendrecht/Centrum/Langerak*
*Route vanaf 'afrit 8'













U rijd Utrecht binnen over het kanaal.
Vervolg u weg over de fly over.
Ter hoogte van westplein – houdt u onder de spoorbrug links aan.
Bij de stoplichten gaat u links, vervolgens direct rechts voorsorteren om bij de stoplichten rechts af te slaan.
Volg paardenveld/LaVie
Bij de stoplichten gaat u rechts af de Monikabrug over
Daarna direct rechts afslaan en de eerste mogelijkheid links.
U vindt parkeergarage Paardenveld aan uw rechte hand.
Bij de uitgang van de parkeergarage komt u op een plein, met aan de rechterkant het hoofdbureau van politie;
U loopt de Waterstraat uit en dan rechts de St. Jacobsstraat in. Aan uw rechterkant ziet u al het gebouw waar
CitySense is gevestigd.
CitySense bevindt zich aan de St. Jacobsstraat 12.
***Vanuit parkeergarage La Vie
St. Jacobsstraat 1, 3511 BR Utrecht
Vanuit de parkeergarage gaat u rechtsaf de St. Jacobsstraat in.



CitySense bevindt zich aan de linkerkant op St. Jacobsstraat 12. NAVIGATIEADRES KROONSTRAAT 9,
PARKEERGARAGE PAARDENVELD

