ROUTEBESCHRIJVING
HILL+KNOWLTON STRATEGIES
KANTOOR AMSTERDAM
Adres:
Tel:

Weerdestein 20, 1083 GA Amsterdam
+31 (0)20 404 47 07

Met de auto:
Vanuit Utrecht
Neem, komende vanuit Utrecht over de A2, afslag Den Haag / Schiphol. Volg de borden Den
Haag / Schiphol (A10) en neem afslag RAI / WTC (s109), Amstelveen-Buitenveldert. Aan het
eind van de afslag bij de stoplichten naar links onder de snelweg door. U bevindt zich nu op
de Europaboulevard. Nà het 3e stoplicht langs de bloemenstal op de hoek, gaat u rechts de
parkeerplaats op, parallel aan de Europaboulevard. Het kantoor van Hill+Knowlton bevindt
zich dan in het gebouw met het cijfer 3 op de gevel.
Vanaf Schiphol
Volg, komend vanaf Schiphol over de A4, de borden richting Amersfoort (A10). Volg op de
A10 de borden richting Amersfoort / Utrecht. Neem vervolgens afslag RAI / WTC (s109). Aan
het eind van de afslag bij de stoplichten linksaf, richting Amstelveen. Vervolgens rechtdoor
en bij het 2e stoplicht rechtsaf, langs de bloemenstal op de hoek de parkeerplaats op, die
parallel loopt aan de Europaboulevard. Het kantoor van Hill+Knowlton bevindt zich dan in
het gebouw met het cijfer 3 op de gevel.
Let op bij gebruik Navigatiesysteem! :
Gebruikers van een navigatiesysteem in de auto worden naar de Weerdestein gebouw 3
geleid. U komt dan uit op een doodlopende parkeerplaats. Aan het eind van die
parkeerplaats rechts bevindt zich de ingang naar het kantoor van Hill+Knowlton.
Betaald parkeren
Voor alle parkeergelegenheid rondom het gebouw moet worden betaald tussen 09.00 en
17.00 uur. Op de parkeerplaats langs de Europaboulevard kunt u onbeperkt parkeren. Op de
parkeerplaatsen langs het gebouw van ons kantoor kunt u maximaal 3 uur parkeren.
Hill+Knowlton Strategies maakt gebruik van een online faciliteit, waarmee wij bezoekers
kunnen aanbieden de parkeerkosten voor onze rekening te nemen. Vraagt u ernaar bij de
receptie.
Openbaar vervoer:
Weerdestein bevindt zich op (10 minuten) loopafstand van NS Station Amsterdam RAI.
Op het NS Station RAI stoppen onder andere:

Sneltram 51
Sneltram 50
Tram 4 (eindhalte)
U loopt vanuit het station rechts de Europaboulevard op, u passeert het Novotel dat zich
rechts van u bevindt. Vervolgens loopt u door tot voorbij de bloemenstal op de hoek van de
volgende kruising (A.J. Ernststraat). Weerdestein 20 bevindt zich dan in de tweede
woontoren (met het cijfer 3 op de gevel), aan uw rechterhand.
Meer informatie:
OV-reisinformatie: 0900-9292
http://www.9292ov.nl/
http://www.ns.nl/

