
de Weg der Verenigde Naties op, richting Centrum / Jaarbeurs.  
Ga na 1.8 km rechtsaf de Daalsetunnel in. Ga na 350 m rechtsaf 
de Catharijnebaan op. Na 0.7 km bent u gearriveerd. 
Volg P-Hoog Catharijne / P-Moreelsepark. Ons gebouw bevindt 
zich recht tegenover de uitgang van garage Moreelsepark.
Kies bij het verlaten van de parkeergarage uitgang Spoorstraat.
 
Vanuit Amersfoort (A28):
Volg de A28 richting Utrecht. Ga aan het eind bij de stoplichten 
linksaf de Waterlinieweg op. Neem na 0.7 km de afslag Centrum 
West. Ga na 400 m rechtsaf de Stadionlaan op, richting Utrecht-
Centrum. Ga na 1.2 km linksaf de Kromme Rijnbrug op. 
Neem na 300 m de tweede afslag rechts, de Catharijnesingel. 
Houd na 0.8 km links aan op de Catharijnesingel. Na 350 m bent 
u gearriveerd. Volg P-Hoog Catharijne / P-Moreelsepark. BCN 
bevindt zich recht tegenover de uitgang van garage Moreelsepark. 
Kies bij het verlaten van de parkeergarage uitgang Spoorstraat. 

PARKEREN
Parkeergarage Moreelsepark (P1) bevindt zich tegenover
BCN Utrecht CS. Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart
tegen gereduceerde tarieven afrekenen per pin of chipknip.

Komt u vanuit de richting Amsterdam? Parkeergarage Radboud 
(P3) is dan voor u gunstiger om uit te rijden. 

Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart
tegen gereduceerde tarieven afrekenen met pin.

 Tijd BCN-tarief * Tijd BCN-tarief *
  6-uurs € 15,00   24-uurs  € 25,00  
  9-uurs  € 21,50   
     
Gereduceerde tarieven zijn alleen geldig in de volgende parkeer-
garages: Moreelsepark (P1), Godebald (P2) en Radboud (P3).

*Wij adviseren u om parkeerkaarten met een maximale parkeer-
duur van 5 uur, te betalen tegen het uurtarief in de parkeergarage

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

EIGEN VERVOER:
Voer bij het gebruik van navigatieapparatuur “Spoorstraat” in 
i.p.v. “Catharijnesingel”.

OPENBAAR VERVOER:
BCN Utrecht CS ligt op loopafstand van het treinstation 
Utrecht CS. 

LOOPROUTE:
Vanaf Utrecht Centraal Station loopt u richting winkelcentrum 
Hoog Catharijne. Na circa 100 m ziet u rechts een filiaal van de 
ABN AMRO Bank. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het 
Godebaldkwartier. U loopt vervolgens rechtdoor. Aan het einde 
ziet u rechts een Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar 
buiten. U gaat door de draaideur, waarna u direct rechts met de 
roltrap naar beneden kunt. Beneden gaat u linksaf en op de hoek 
(apotheek) van de straat gelijk weer links. 
Na ongeveer 100 m vindt u onze ingang aan uw linkerhand.

EIGEN VERVOER:
Vanuit Amsterdam (A2):
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. 
Ga na 0.8 km rechtdoor de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

Vanuit Den Haag (A12):
Volg de A12 richting Utrecht. Volg bij knooppunt Oudenrijn de 
borden richting Amsterdam / Centrum / Ring Utrecht. 
Neem na 2.8 km afslag 8 richting Centrum. Ga na 300 m rechtsaf 
de Dominee Martin Luther Kinglaan op, richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

Vanuit Den Bosch (A2):
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. 
Ga na 300 m rechtsaf de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

A2 afslag 8 Centrum West:
Vervolg de Dominee Martin Luther Kinglaan. Ga na 1 km linksaf 
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Routebeschrijving BCN Utrecht CS
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300 - Fax: 030 - 2 542 509

BCN beschikt over twee locaties in Utrecht: 
BCN Utrecht (Daltonlaan) en BCN Utrecht CS (Catharijnesingel), 
controleert u goed bij welke locatie uw bijeenkomst plaatsvindt.
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P+R Regeling Westraven BCN Utrecht CS 

OPENBAAR VERVOER
Vanaf P+R Westraven vertrekt in de spits iedere 7 minuten 
een bus of tram. Buiten de spits en in het weekend stapt u 
elke 10 minuten in het openbaar vervoer. Met de sneltram 
bent u in 12 minuten in het centrum van Utrecht. De eerste 
tram vertrekt om 05.54 uur.

Buslijnen: 65 en 74. 
Sneltramlijnen: 60 en 61.

Bestemming: Utrecht Centraal
Wanneer u de bus of sneltram vanaf P+R Westraven neemt, 
stapt u uit bij Utrecht Centraal.  

LOOPROUTE
Vanaf Utrecht Centraal Station loopt u richting winkelcentrum
Hoog Catharijne. Na circa 100 m ziet u rechts een filiaal van 
de ABN AMRO Bank. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het
Godebaldkwartier. U loopt vervolgens rechtdoor. 
Aan het einde ziet u rechts een Albert Heijn, links ziet u een 
draaideur naar buiten. U gaat door de draaideur, waarna u 
direct rechts met de roltrap naar beneden kunt. 
Beneden gaat u linksaf en op de hoek (apotheek) van de 
straat gelijk weer links. 
Na ongeveer 100 m vindt u onze ingang aan uw linkerhand.

P+R REGELING WESTRAVEN: PARKEREN EN 
GEMAKKELIJK UTRECHT IN VANAF DE A12
P+R Westraven
Griffioenlaan 1 bis, 3526 LA Utrecht

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 05.00 - 01.00 uur
zaterdag: 07.00 - 01.00 uur
zon- en feestdagen: 08.00 - 01.00 uur

EIGEN VERVOER:
A12 afslag 17 (Kanaleneiland / Jaarbeurs / Transferium), 
volg de borden naar P+R Westraven.

Tarieven
Voor € 5,00 koopt u bij de automaat een combikaartje parkeren 
en reizen. U kunt betalen met PIN, creditcard (MasterCard /
Maestro).

Kenmerken P+R Westraven
• Overdekte parkeergarage met plaats voor meer 
   dan 1.000 auto’s
• Medewerkers van de servicebalie helpen u graag
• Wachtruimte en toiletten aanwezig
• OV-fietsen te huur met geschikte NS-kaart of ov-fietspas 
  (www.ov-fiets.nl)

Kijk voor meer informatie over vertrektijden op www.u-ov.info
U reist onder de voorwaarden van deze vervoerder.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300 - Fax: 030 - 2 542 509

P+R

BCN beschikt over twee locaties in Utrecht: 
BCN Utrecht (Daltonlaan) en BCN Utrecht CS (Catharijnesingel), 
controleert u goed bij welke locatie uw bijeenkomst plaatsvindt.


