www.moevenpick-hotels.com

Alternatieve parkeerfaciliteit

makkelijk bereikbaar.

P + R Zeeburg

Met tram 26 op drie tramhaltes afstand
Wie het Mövenpick Hotel Amsterdam bezoekt kan zijn auto parkeren aan de rand van de stad op een P + R-locatie en reist verder met
het openbaar vervoer. Zo komt u gemakkelijk, goedkoop en veilig
op uw bestemming. De P + R locatie is 7 dagen per week, 24 uur
per dag open.
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Heenreis
1.	Trek een parkeerkaart bij de inrit. Gebruik géén creditcard bij de
inrit, die geeft géén korting.
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Route
Met de auto - A10 - afrit S114 Zeeburg - volg P + R Zeeburg
Met de tram - Tram 26 (IJtram, halte Zuiderzeeweg / Piet Heintunnel)
naar Mövenpick Hotel Amsterdam (halte Piet Heinkade / Bimhuis / muziekgebouw) en Centraal Station.

Amersfoort /
Cologne (Ger.)

Tarieven
•	Inrijden op werkdagen vóór 10.00 uur:
eerste 24 uur: 8 euro, daarna 1 euro per 24 uur.
Inrijden kan vanaf 04.00 uur.
•	Inrijden op werkdagen ná 10.00 uur: 1 euro per 24 uur
•	Inrijden in weekeinde: 1 euro per 24 uur
•	Prijswijzigingen onder voorbehoud
Adres
P + R Zeeburg, Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam
(naast ingang Piet Heintunnel)

Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre
Piet Heinkade 11, 1019 BR Amsterdam, The Netherlands
Phone +31 20 51912 00, Fax +31 20 51912 39
hotel.amsterdam@moevenpick.com

2.	Als u een ticket nodig heeft voor het openbaar vervoer dan kunt
u deze bij de blauwe automaat kopen. Volg de borden richting de
dichtstbijzijnde halte en check in het openbaar vervoer in met uw
P + R OV-chipkaart.
3.	Check uit voordat u uitstapt, door uw OV-chipkaart weer bij een
poortje of een kaartlezer te houden. Vergeet het uitchecken niet.
4.	Bezoek de stad. Bewaar uw gebruikte chipkaart(en) zorgvuldig! Let
op: de P + R kaart is alleen geldig voor reizen van en naar een P + R
locatie en niet voor algemeen gebruik in de stad.
Terugreis
1.	Voor de terugreis gebruikt u weer uw OV-chipkaart. Houd bij het
instappen én uitstappen uw OV-chipkaart weer voor de kaartlezer.
2.	Ga op de P + R locatie naar de dichtstbijzijnde betaalautomaat (uw
P + R GVB kaart of OV-chipkaart moet gescand worden om te bevestigen dat u deze heeft gebruikt om van en naar het centrum te
komen). U kunt uw parkeerbedrag betalen met pin of creditcard.
Niet alle P + R locaties accepteren cash geld.
3.	Het speciale P + R tarief is geldig voor maximaal 4 opeenvolgende
dagen (96 uur). Na 96 uur geldt het reguliere parkeertarief.

Voor meer informatie:
http://www.amsterdam.nl/penr

