ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE KUNSTHAL ROTTERDAM
De Kunsthal ligt in het Museumpark in Rotterdam. U kunt parkeren in de parkeergarage van
het Museumpark. De ingang van de parkeergarage ligt aan de andere zijde van het
Museumpark, gebruik voor navigatie dit adres: Museumpark 32, 3015 CX Rotterdam.
Als u iemand bij de ingang wilt afzetten, kunt u het beste naar ons bezoekadres rijden:
Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam

VANUIT AMSTERDAM / DEN HAAG
A13, afslag Centrum (S113). Volg vanaf deze afslag eerst de borden Maastunnel / Erasmus
MC (S100). Verder op deze route verschijnen borden P-route Museumpark, die u
rechtstreeks naar de parkeergarage van het Museumpark leiden.

VANUIT DORDRECHT / BREDA
A15 / A16, afslag Centrum. Centrum aanhouden. Weg volgen: de Maasboulevard gaat over in
de Boompjes. Daar kunt u de borden P-Museumpark gaan volgen. Sla ter hoogte van de
Erasmusbrug rechtsaf de Schiedamsedijk op. Sla bij de tweede stoplichten linksaf de
Westblaak op. Sla bij het eerstvolgende stoplicht linksaf naar de Westersingel en daarna
rechtsaf naar Museumpark. Aan het einde van deze straat vindt u de ingang van
parkeergarage Museumpark aan de linkerkant.

VANUIT UTRECHT / GOUDA
Afslag Ring Oost (Dordrecht / Breda). Afslag Centrum. Centrum aanhouden. Weg volgen: de
Maasboulevard gaat over in de Boompjes. Daar kunt u de borden P-Museumpark gaan
volgen. Sla ter hoogte van de Erasmusbrug rechtsaf de Schiedamsedijk op. Sla bij de tweede
stoplichten linksaf de Westblaak op. Sla bij het eerstvolgende stoplicht linksaf naar de
Westersingel en daarna rechtsaf naar Museumpark. Aan het einde van deze straat vindt u de
ingang van parkeergarage Museumpark aan de linkerkant.

PARKEREN
U kunt parkeren in de parkeergarage van het Museumpark. Er kan met pin, contant geld en
creditcard (Master en Visa) betaald worden.

OPENBAAR VERVOER VANAF ROTTERDAM CENTRAAL
•

Tram 8 (richting Spangen) halte Kievitslaan, 1 minuut lopen.

•

Tram 7 (richting Willemsplein) halte Westplein, 4 minuten lopen.

•

Tram 20 (richting Lombardijen) / tram 23 (richting Beverwaard) / tram 25 (richting
Carnisselande) – halte Leuvehaven, 7 minuten lopen.

•

Metrostations Eendrachtsplein of Leuvehaven, 7 minuten lopen.

LOPEN
De Kunsthal Rotterdam ligt in het Museumpark, op 20 minuten lopen van Rotterdam CS.

