ROUTEBESCHRIJVING VAN DER VALK EINDHOVEN

Navigatie: Aalsterweg 322, Eindhoven
Met de auto: Vanuit Amsterdam – Utrecht – 's-Hertogenbosch - Maastricht
U volgt de borden 's-Hertogenbosch-Eindhoven (A2/E25), bij Eindhoven volgt u de borden
Waalre/Randweg N2 en u neemt afslag 33 Waalre. Aan het einde van de afslag gaat u linksaf, onder
het viaduct door, Hotel Eindhoven ligt aan de linkerzijde.
Vanuit Den Haag – Rotterdam – Breda – Tilburg
Via A13, A16, A67, A58 volgt u bij Eindhoven de borden Waalre/Randweg N2 en u neemt afslag 33
Waalre. Aan het einde van de afslag gaat u linksaf, onder het viaduct door, Hotel Eindhoven ligt aan
de linkerzijde.
Mocht u slecht ter been zijn adviseren wij u op tijd te komen, zodat er plaats voor u is op P1. Tevens
zijn er 4 invalidenparkeerplaatsen beschikbaar.
Parkeer-uitleg:
P1 bij het Hotel Eindhoven;
Als u vanaf de snelweg afslag 33 Waalre, pakt gaat u aan het einde van de afslag links/rechts af
onder het viaduct door de Aalsterweg op. U ziet aan uw linkerhand reeds het hotel liggen, na 50 meter
gaat u linksaf en treft u na ongeveer 20 meter de ingang van het parkeerterrein aan uw linkerhand. Dit
parkeerterrein bestaat uit circa 500 parkeerplaatsen.
Er zijn parkeerwachten aanwezig en mocht het terrein P1 vol geraken, wordt u door henl
doorverwezen naar:
P2 Hockeyvelden Oranje Rood;
Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u linksaf de Antoon Coolenlaan op. Vervolgens gaat u naar links
de Genneperweg op (na ongeveer 1 km). Deze loopt over in de Velddoornweg, na ongeveer 1 km
gaat u links de Charles Roelslaan op, hier ziet u de parkeerplaats van Oranje Rood.
Lopend vanaf P2 Oranje Rood naar het hotel: U ziet het hotel al liggen, loop richting het clubhuis
van Oranje Rood, loop hiervoor langs en volg het pad naar rechts. Steek de weg over en u begeeft
zich op het van der Valk Hotel terrein. Neem de ingang onder de grote overkapping. Dit is ongeveer
10 minuten lopen.
Openbaar Vervoer: Vanuit Eindhoven Centraal Station is het mogelijk om de buslijnen 7, 117, 317 of
318 te nemen. Deze bussen stoppen allen voor het hotel.

