Routebeschrijving CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition
Adres: CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition Berlijnplein 100, 3541 CM Utrecht
LET OP! Volg niet de route van uw navigatiesysteem, omdat de wegen rondom CineMec in ontwikkeling
zijn en nog niet zijn opgenomen in de diverse navigatiesystemen.
Met de auto vanaf Amsterdam (A2)
•
•
•
•
•
•

Neem op de A2 afrit 7, richting Centrum/Muziektheater
Ga na de afrit op de kruising linksaf richting Centrum/Muziektheater
Bij de volgende kruising (voor de stoplichten), rechtsaf slaan richting P-Berlijnplein
Volg de borden P-Berlijnplein
Let op! Het lijkt dat u op een gegeven moment van het CineMec pand afrijdt, dit klopt.
U maakt een lus en komt weer terug bij de parkeerplaats van CineMec.
Volg de borden P-CineMec, dan komt u uit op het CineMec parkeerterrein

Met de auto vanaf Arnhem (A12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op de A12 richting Amsterdam (A2) en volg Lage Weide
Rechts aanhouden, afslag 6-8 richting Maarssen/Utrecht Centrum
Rechts aanhouden, neem afslag 8 richting Utrecht Langerak/Centrum
Bij de kruising linksaf slaan richting Utrecht Langerak naar de Dominee Martin Luther Kinglaan
Sla vervolgens rechtsaf richting Leidsche Rijn Centrum naar de Stadsbaan Leidsche Rijn
Blijf de weg volgen (Stadsbaan Leidsche Rijn)
Volg op een gegeven moment de borden CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition en sla
rechtsaf naar de Berlijnweg
Volg voor de mindervaliden parkeerplaatsen de borden P-MIVA, deze zijn aan de voorzijde van
CineMec gesitueerd.
Volg verder de borden P-CineMec, dan komt u uit op het CineMec parkeerterrein

Autoroute voor mindervaliden parkeerplaatsen
Vanaf Arnhem (A12)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op de A12 richting Amsterdam (A2) en volg Lage Weide
Rechts aanhouden, afslag 6-8 richting Maarssen/Utrecht Centrum
Rechts aanhouden, neem afslag 8 richting Utrecht Langerak/Centrum
Bij de kruising linksaf slaan richting Utrecht Langerak naar de Dominee Martin Luther Kinglaan
Sla vervolgens rechtsaf richting Leidsche Rijn Centrum naar de Stadsbaan Leidsche Rijn
Blijf de weg volgen (Stadsbaan Leidsche Rijn) en volg de borden CineMec/Star WarsTM Identities The
Exihibition
Sla rechtsaf naar de Berlijnweg
Volg voor de mindervaliden parkeerplaatsen de borden P-MIVA, de parkeerplaatsen zijn aan de
voorzijde van CineMec gesitueerd.

Vanaf Amsterdam (A2)
•
•
•
•
•

Neem op de A2 afrit 7 en sla bovenaan de afrit rechtsaf naar de Soestwering
Blijf deze weg volgen en volg de borden CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition
Ga door de Stadsbaantunnel
Sla na de stadsbaantunnel linksaf naar de Berlijnweg
Volg voor de mindervaliden parkeerplaatsen de borden P-MIVA, de parkeerplaatsen zijn aan de
voorzijde van CineMec gesitueerd.

Met de auto of fiets vanuit Utrecht
De Vleutensebaan is sinds december 2016 open voor verkeer. Deze weg is de nieuwe hoofdverbinding
tussen Leidsche Rijn Centrum en de Utrechtse binnenstad. De weg is voor fietsers, busreizigers en
automobilisten en ligt parallel aan het spoor Utrecht–Woerden, tussen de (gele) Hogeweidebrug en de
Belcampostraat. De Verlengde Vleutenseweg is vanaf december 2016 definitief dicht. Houdt na de gele
Hogeweidebrug links aan en volg de borden
Met het OV vanaf Utrecht Centraal
Er gaat 4x per uur een sprinter vanaf Centraal Station Utrecht naar station Leidsche Rijn (richting
Woerden/Den Haag). De reistijd bedraagt 4 minuten. Vanaf station Leidsche Rijn is het slechts 4 minuten
lopen naar CineMec. Volg de borden CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition.
Wilt u met de bus reizen neem dan lijn 19 of 28 en stap uit bij station Leidsche Rijn Utrecht. U loopt in 4
minuten naar CineMec. Volg de borden CineMec/Star WarsTM Identities The Exihibition.
Kijk voor actuele reistijden op 9292.nl

