Routebeschrijving auto naar Visio Almere De
Driehoek
Adres
Gezondheidscentrum De Driehoek
Allendestraat 42
1314 SE Almere

Parkeren
U kunt gratis met een parkeerschijf maximaal 1 uur voor de deur parkeren. Wilt u
langer parkeren? Dan kunt u betaald parkeren in de omgeving.

Vanuit Amsterdam









Neem de A9, A1/E231 en A6.
Neem de afslag A6 links richting Groningen/Lelystad/Almere
Volg de 2 rechterrijstroken om afrit knooppunt Gooimeer te nemen richting
Almere
Ga verder op de Hogering/S101.
Sla rechtsaf naar de Markerdreef/de s103
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Churchillweg
Sla na fietspad, linksaf om op de Churchillweg te blijven volgen
Sla 2e straat rechtsaf naar de Allendestraat

Vanuit Lelystad










Volg de A6 naar de Neem afrit 5-Almere Stad vanaf de A6
Ga verder op de s103.
Volg een rijstrook naar keuze om linksaf te slaan naar de Veluwedreef/de
s103
Volg Veluwe dreef, ga spoorviaduct onderdoor en neem op de rotonde de 2e
afslag naar de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Churchillweg
Sla na fietspad, linksaf om op de Churchillweg te blijven volgen
Sla 2e straat rechtsaf naar de Allendestraat

Vanuit Hilversum (Amersfoort)











Rijd naar de A27 richting Almere
Neem afrit 36-Almere-Haven (naar de N305 richting Almere
Stad/Zeewolde/Almere-Haven)
Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Waterlandseweg/de
N305
Weg vervolgen naar de Veluwedreef/de s103
Volg Veluwe dreef, ga spoorviaduct onderdoor en neem op de rotonde de 2e
afslag naar de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op de Randstaddreef/de s103
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Churchillweg
Sla na fietspad, linksaf om op de Churchillweg te blijven volgen
Sla 2e straat rechtsaf naar de Allendestraat

Contact met Visio
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Visio via 088 585 57 00 of
almere@visio.org.

