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Routebeschrijving  

      

De opleidingen van MKPC B.V. worden in 

Groningen verzorgd in het: 

Apollo Hotel Groningen 

Laan van de Vrijheid 91 

9728 GA Groningen 

 

 

 

Met het openbaar vervoer : 

Kom je met het openbaar vervoer naar ons hotel? Dan reis je waarschijnlijk via Station 

Groningen. Vanaf het station wandel je in 20 minuten naar Apollo Hotel Groningen.  

 

Liever met de bus? Bus 10 richting Hoornsemeer rijdt overdag elk kwartier en 's avonds ieder 

halfuur.  

Vanaf station Groningen stap je in bus 10 richting Hoornsemeer 

Na ruim 5 minuten stap je uit bij halte Overwinningsplein 

Vanaf hier bereik je het hotel binnen 3 minuten 

 

Met eigen vervoer 

Vanaf Assen 

Via de A28 richting Groningen 

Neem afslag 39 richting Groningen-Zuid. 

Vervolgens neem de je de 1e weg links. 

Neem de 2e straat rechts. 

Dan sla je op de 3e straat linksaf. 

Vervolgens zie je Apollo Hotel Groningen 

 en de parkeergarage aan de rechterkant. 

 

vanaf Lelystad/Heerenveen 

Via de A7 richting Groningen. 

Neem de afslag bij knooppunt Euvelgunne richting de N7. 

Na 4,3 KM neem de afslag richting Laan 1940-1945. 

Vervolgens de eerste straat rechts. 

Aan het einde van deze straat wederom rechtsaf. 

Na 250 meter linksaf. Apollo Hotel Groningen en de parkeergarage zijn aan de rechter kant. 
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Parkeren 

Vanwege de ligging midden in de stad kunt u 

het beste parkeren in de Q-Park garage die 

direct achter het hotel gelegen is. Deze garage 

is bereikbaar door 'Achter de Oranjerie' in te 

voeren op uw navigatie of routeplanner. Het 

volledige adres is: Achter de Oranjerie 1, 6041 

JX Roermond 

 

 

 

 

 


