WELKOM BIJ

PLANETARIUM

Routebeschrijving

Reisinformatie openbaar vervoer
Trein:

Vanaf Amsterdam Centraal of Amstelstation metro 53 richting Gaasperplas. Bij eindhalte
Gaasperplas stapt u uit en en volgt u linksaf het fietspad. Na 2 minuten lopen vindt u onze locatie
aan uw rechterhand.

Bus:
Vanaf station Bijlmer Arena of station Weesp bus 49 en stapt u uit bij halte Gaasperplas. Vanaf
het busstation volgt u het fietspad naar links en na 1 minuut lopen vindt u onze locatie aan uw
rechterhand.
Voor de actuele reisinformatie kijkt u op 9292.nl

Reisinformatie auto
Navigatieadres: Loosdrechtdreef 3
Er is een nieuwe weg aangelegd, dus het kan zijn dat uw navigatie u niet helemaal bij de locatie
brengt.
Vanuit richting Utrecht/ Haarlem/ Den Haag/ Rotterdam
Volg op de A9 de borden S113 (Weesp/ Gaasperpark). Houd rechts aan de tunnel in. Bent u in de
tunnel, dan blijft u links rijden. Bij het omhoog komen uit de tunnel gaat u met de weg mee naar
rechts (hier is geen verkeerslicht bij). Houd daarna direct links aan en volg de borden S113
Gaasperpark. Op het kruispunt houd u rechts aan en volgt u de weg richting Weesp. Na 150
meter gaat u rechtsaf. Ga direct weer rechtsaf. Aan het eind van de oprit slaat u linksaf en komt
op het terrein van Planetarium.
Vanuit richting Amersfoort / Lelystad
Volg op de A9 de borden S113 (Weesp/ Gaasperpark). Houd geheel rechts aan en volg S113
(u gaat NIET de tunnel in!).
Op het kruispunt slaat u linksaf en volgt de weg naar Weesp. Na 150 meter gaat u rechtsaf (hier
staat nog geen bord). Ga direct weer rechtsaf. Aan het eind van de oprit slaat u linksaf en komt
op het terrein van Planetarium.
Parkeren P1: halve dag €6,50, hele dag €10-,

Voor vragen kunt u bellen naar 020 651 85 85
Graag tot ziens!

