(!!) Let op als u met de auto komt en u wilt parkeren dan verwijzen we u graag door naar
onderstaand parkeeradres.
Het adres van Sofitel Legend The Grand Amsterdam is:
Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam
Lopend vanaf de Dam : Vanaf de Dam/Bijenkorf loopt u naar de Damstraat, na 160 m sla
rechtsaf (aan de linkerzijde van de gracht) naar de Oudezijds Voorburgwal, u vindt uw
bestemming links na 80 meter.

· Navigatie naar parkeeradres
Q-Park De Bijenkorf
Beursplein 15 1012 JW Amsterdam
· Vanaf: Zaanstad (A8)/Haarlem
Volg de A10 Oost tot knooppunt Coenplein. Neem afslag S116 A’dam Noord/Centrum. Blijf
rechtdoor rijden, door de IJtunnel. Ga rechtsaf op de rotonde. Ga de brug over en ga
rechtsaf. Ga aan het eind van deze weg rechtsaf het Rokin op. Ga op de Dam rechtsaf.
Neem de 1e afslag links om op de Dam te blijven, weg vervolgen naar Warmoesstraat. Sla
na 130 meter linksaf naar de Papenbrugsteeg, na 50 m ziet u de Q-Park De Bijenkorf.
· Vanaf: Utrecht (A2)
Ga vanaf de snelweg A2, richting Centrum. Ga de brug over en ga rechtsaf de Amsteldijk
op. Ga aan het eind van deze weg linksaf de Stadhouderskade op. Ga de 2e weg rechts
(Vijzelgracht). Ga bij de rotonde rechtdoor tot je bij het Muntplein bent. Volg de weg naar
links (Rokin), sla rechtsaf naar de Dam. Neem de 1e afslag links om op de Dam te blijven,
weg vervolgen naar Warmoesstraat. Sla na 130 meter linksaf naar de Papenbrugsteeg, na
50 m ziet u de Q-Park De Bijenkorf.

· Vanaf: Den Haag/Schiphol (A4)
Ga richting A’dam Zaanstad. Volg de A10 in de richting van de RAI. Volg de A10 in de
richting van Amersfoort. Neem afslag S112 en ga aan het eind linksaf richting Centrum. Ga
bij de volgende rotonde rechtsaf. Ga na 10 verkeerslichten linksaf richting Centrum. Ga de
brug over en ga rechtsaf. Ga aan het eind van deze weg rechtsaf het Rokin op. Ga op de
Dam rechtsaf. Neem de 1e afslag links om op de Dam te blijven, weg vervolgen naar
Warmoesstraat. Sla na 130 meter linksaf naar de Papenbrugsteeg, na 50 m ziet u de QPark De Bijenkorf.
· Vanaf: Am ersfoort/Alm ere (A1)
Volg bij Watergraafsmeer de A10, richting Noord/Zaanstad/Purmerend. Neem de
Zeeburgertunnel en neem vervolgens afslag S116 A'dam Noord/Centrum. Blijf rechtdoor
rijden, door de IJtunnel. Ga rechtsaf op de rotonde. Ga de brug over en ga rechtsaf. Ga aan
het eind van deze weg rechtsaf het Rokin op. Ga op de Dam rechtsaf. Neem de 1e afslag
links om op de Dam te blijven, weg vervolgen naar Warmoesstraat. Sla na 130 meter
linksaf naar de Papenbrugsteeg, na 50 m ziet u de Q-Park De Bijenkorf.

Vanaf Amsterdam Centraal
Metro: stap uit bij halte Nieuwmarkt
Vanaf nieuwmarkt (rug naar de Waag), rechtsaf naar de Barndesteeg (100 m), sla linksaf
naar de Oudezijds Achterburgwal (32 m), sla rechtsaf naar de Stoofsteeg (64 m), sla linksaf
naar de Oudezijds Voorburgwal. U vindt Sofitel Legend The Grand Amsterdam links.

Tram vanaf CS: neem tram 4, 9, 16, 24 of 25 naar de Dam.

