Routebeschrijving NH Amersfoort
Stationsstraat 75, 3811 MH Amersfoort
033 - 422 1200
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Met de auto
Parkeren 2 mogelijkheden (nummer 1 en 2 op de kaart)
1. Asch van Wijck garage – adres: Asch van Wijckstraat 49.
Betaald parkeren in de Asch van Wijck-parkeergarage. De route naar de Asch van Wijck-garage staat op diverse punten in Amersfoort
aangegeven middels blauwe borden.
Uitgang Asch van Wijckstraat/Stationsstraat, voorzijde. NH Amersfoort bevindt zich aan de overzijde van de Brouwersstraat.
2. Q-park St. Jorisplein – adres: Sint Jorisplein 34.
Betaald parkeren in de St. Jorisplein parkeergarage. De route naar de St. Jorisplein parkeergarage staat op diverse punten in Amersfoort
aangegeven middels blauwe borden.
Uitgang St. Jorisplein. Uitgang Sint Jorisplein. Als je met je rug naar de garage toe staat loop je linksaf de Sint Jorisstraat in, in de richting van
de Stadsring. Aan het einde van de straat sla je rechtsaf de Stadsring op. Steek de Molenstraat over en ga bij het stoplicht naar links de Asch
van Wijkcstraat op. Na 300 m zie je NH Hotel aan je rechterhand.

Vanaf de A28
Neem de snelweg A28/E30. Neem afslag 5-Maarn om op de N227 te komen. Ga linksaf bij de Doornseweg/N227. Houd rechts aan bij de
splitsing en ga verder op de N227. Ga verder op de Leusderweg. Neem op de tweede rotonde de tweede afslag de Arnhemseweg op. Ga
linksaf bij de Stadsring. Volg borden parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage) of Asch van Wijck..

Vanaf de A1
Neem afslag 12-Bunschoten-Spakenburg naar de N199 richting Amersfoort. Neem op de rotonde de tweede afslag de Bunschoterstraat N199 op. Blijf op de N199. Houd links aan bij de splitsing. Ga linksaf bij de Amsterdamseweg. Houd rechts aan om op de Amsterdamseweg te
blijven. Ga verder de Nieuwe Poort op. Ga verder op de Stadsring. Volg borden parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage) of Asch van
Wijck..

Met het openbaar vervoer
NH Amersfoort is prima bereikbaar per openbaar vervoer.
Vanaf Amersfoort Centraal Station ga je linksaf, richting het stadscentrum. Het hotel is ongeveer vijf minuten lopen verderop aan je
linkerhand (oranje lijn op de kaart)

