Routebeschrijving
De opleidingen van MKPC B.V. worden
in Eindhoven verzorgd in Sandton
Eindhoven Centre.
Adres:
Stratumsedijk 23d
5611 NA Eindhoven
Met het openbaar vervoer vanuit Eindhoven Centraal Station;
Lopend vanaf het station (10 minuten)
Verlaat het station aan de zuidkant (kant van perron 1). Houd buiten rechts aan richting het
centrum. Loop voorbij de Bijenkorf en sla linksaf Den Vest op (voor de McDonalds langs).
Blijf deze weg volgen. Ongeveer 100 meter na het bruggetje bevindt het hotel zich links.
Met de bus vanaf het station (10 minuten)
Verlaat het station aan de noordkant (kant van perron 6). Neem 1 van de volgende bussen:
7 richting Veldhoven MMC, 17 richting Aalst, 317 richting Dommelen Damianusdreef, 318
richting Luyksgestel Boscheind. Stap na ongeveer 5 minuten uit bij bushalte P.C. Hooftlaan.
Houd links aan en loop de Stratumsedijk op. Het hotel is nummer 23d.
Check de actuele reisinformatie voor vertrek voor eventuele wijzigingen en/of
werkzaamheden.
Met eigen vervoer uit de richting;
Vanuit Tilburg / Roosendaal
Volg de A58 richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp volg de A2 richting
Maastricht/Venlo/Eindhoven-Centrum/Randweg. Volg de borden voor 29 t/m 33. Neem
afslag 30 richting Centrum. Ga rechts op de grote rotonde aan het einde van de 70 km-weg.
Sla na 3,35 km linksaf de Aalsterweg op (kruising met daarop het bord Antwerpen/Waalre
rechtsaf). Het hotel bevindt zich na 1,1 km rechts.
Vanuit Utrecht / ’s-Hertogenbosch
Volg de A2 richting Eindhoven. Houd links aan bij het knooppunt Ekkersweijer en volg de
borden Centrum/Woensel/Son en Breugel/Helmond/A58. Voeg in op A50. Neem afslag 6
Ekkersrijt, houd rechts aan en neem afslag 7 en volg de borden
Centrum/Woensel/Tongelre/Helmond. Sla aan het einde van de weg rechtsaf Fellenoord op
(bij de bowling bal met kegels). Sla de tweede mogelijkheid linksaf het spoor onderdoor. Sla
na 1,4 km linksaf de Bilderdijklaan op (voor langs bij het Van Abbemuseum) en sla de eerste
mogelijkheid rechtsaf. Het hotel bevindt zich na 50 meter links.
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Vanuit Venlo
Volg de A67 richting Eindhoven. Neem afslag 29 t/m 33 Veldhoven naar A2/E25/N2. Ga
rechts op de rotonde naar de Leenderweg. Het hotel bevindt zich na 3,5 km rechts.
Vanuit Weert / Maastricht
Volg de A2 richting Eindhoven. Neem afslag 29 t/m 33 Veldhoven A67/E34. Ga rechtdoor op
de rotonde, 2e afslag naar de Leenderweg. Het hotel bevindt zich na 3,5 km rechts.
Vanuit Valkenswaard / Neerpelt
Volg de N69 richting Eindhoven. Via de Aalsterweg en de Stratumsedijk vindt u het hotel aan
de rechterzijde.
Vanuit Eersel / Turnhout
Volg de A67 richting Eindhoven. Neem afslag Maastricht/EindhovenCentrum/32a+33/Waalre. Neem afslag 33 Waalre/Centrum. Sla linksaf naar de
Aalsterweg/N69. Het hotel bevindt zich na 3,3 km rechts
Aan de rechterkant van de hoofdingang bevindt zich de ingang voor de ondergrondse
parkeergarage. U kunt zich aanmelden via de intercom.
Parkeren
De maximale hoogte van de parkeergarage is 1,95 meter. Wanneer u in de parkeergarage
parkeert ontvangt u een gratis uitrijkaart. Parkeren op straat is níet gratis!
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