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Bereikbaarheid
Eigen vervoer: A10, afslag A2 richting Utrecht, Eerste afrit (1) nemen.
Volg borden Zuid-Oost / AMC tot verkeerslicht Woonmall. Ga rechtsaf.
Volgende verkeerslicht rechtdoor. Bij het tweede verkeerslicht linksaf
(Hoogoorddreef). Na 150 mtr. slaat u rechtsaf naar Atlas Arena Complex.
NS station: Station Amsterdam Bijlmer/Arena. Vanuit Arena-zijde links.
U loopt parallel aan het spoor en dan 1e weg rechts(Hoogoorddreef).
Aan de overzijde ziet u het Atlas Arena Complex.
Parkeergarage P-Antarctica (P-9), 580 parkeerplaatsen, betaald.

ROUTEBESCHRIJVING BCN AMSTERDAM ARENA
OPENBAAR VERVOER:

AFRIT 1 OUDERKERK A/D AMSTEL / DUIVENDRECHT:

BCN Amsterdam Arena ligt op loopafstand van het station Amsterdam

Neem de afrit Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht (afrit 1). Sla boven aan

Bijlmer Arena.

de afslag bij de verkeerslichten linksaf richting Duivendrecht (Burg. Stramanweg). Volg deze weg ongeveer 100 m en houdt rechts aan (Zuid-Oost /

LOOPROUTE:

AMC / Duivendrecht) tot de verkeerslichten voor de Woonmall Villa Arena.

U verlaat het station en gaat linksaf (richting busstation). U loopt parallel

Ga hier rechtsaf. Ga bij het volgende verkeerslicht rechtdoor en sla bij het

aan het spoor, steekt de grote weg over (Hoogoorddreef) en gaat vervol-

tweede verkeerslicht linksaf (Hoogoorddreef). Bij het volgende verkeers-

gens rechtsaf. De eerst volgende toegangsweg (links van u) leidt naar het

licht gaat u rechtdoor. Na circa 50 meter slaat u rechtsaf.

Atlas Arena Complex. Gebouw Azië ligt achter aan de toegangsweg.

U bevindt zich nu op het terrein van het Atlas Arena Complex.
BCN Amsterdam Arena bevindt zich in gebouw Azië op de 5e etage.

EIGEN VERVOER:
VANUIT DE RICHTINGEN DEN HAAG / ZAANDAM / ALKMAAR:

PARKEREN

Neem op de A10 de afslag A2 richting Utrecht. Neem de afrit Ouderkerk

Op het complex zelf is een openbare parkeergarage Antarctica (P9).

a/d Amstel / Duivendrecht (afrit 1). Vervolg verder route “Afrit 1,

Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart van P9 tegen

Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht”.

gereduceerde tarieven afrekenen met pin. Parkeergarage Antarctica (P9)
bevindt zich tegenover BCN Amsterdam Arena.

VANUIT DE RICHTINGEN UTRECHT / DEN BOSCH:

Van parkeergarage P10 beschikken wij niet over uitrijkaarten.

Volg de A2 richting Amsterdam. Neem de afslag Ouderkerk a/d Amstel /
Duivendrecht (afrit 1) Vervolg verder route “Afrit 1,

PARKEERGARAGE

Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht”.

P9 Avondkaart (vanaf 18:00 uur) € 8,20 Dagkaart (tot 18:00 uur) € 17,50
P10 Voor de eerste 24 min.

VANUIT DE RICHTING AMERSFOORT:

BCN-TARIEF*

€ 1,00 Vervolgens per 25 min. € 1,00

(Max. dagtarief € 17,50)

Volg de A1 tot voorbij Muiden. Volg daarna de borden Amstelveen (A9).
Neem de afslag S111 (Zuid-Oost / AMC). Onder aan de afslag bij de

*Wij adviseren u om in geval van een middag-avondopleiding of een

verkeerslichten gaat u rechtsaf. Volg deze weg totdat u rechtsaf kunt slaan

maximale parkeerduur van 5 uur, de parkeerkaart te betalen tegen

(u volgt dan de borden P-Arena / Ikea). U volgt deze weg met de bocht mee

het uurtarief in de parkeergarage. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

naar links (Hondsrugweg). Vervolgens neemt u, bijna aan het einde van deze
weg, de derde straat rechts (net voor de tweede verkeerslichten).
U bevindt zich nu op het terrein van het Atlas Arena Complex.
BCN Amsterdam Arena bevindt zich in gebouw Azië op de 5e etage.
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Parkeergelegenheden
P9- Antarctica,
Hoogoorddreef 3,
1101 BA Amsterdam

P10- Plaza Arena,
Herikerbergweg 288,
1101 CT Amsterdam

LOOPROUTE BCN AMSTERDAM ARENA
LOOPROUTE
U verlaat het station en gaat linksaf (richting busstation). U loopt parallel
aan het spoor, steekt de grote weg over (Hoogoorddreef) en gaat vervolgens rechtsaf. De eerst volgende toegangsweg (links van u) leidt naar het
Atlas Arena Complex. Gebouw Azië ligt achter aan de toegangsweg.

LOOPROUTE P9 NAAR BCN AMSTERDAM ARENA
Op het complex zelf is een openbare parkeergarage Antarctica (P9).
Parkeergarage Antarctica (P9) bevindt zich tegenover BCN Amsterdam
Arena. BCN bevindt zich op de 4e en 5e etage van gebouw Azië.

LOOPROUTE P10 NAAR BCN AMSTERDAM ARENA
Wanneer u P10 Plaza Arena uit loopt, staat u voor de Hondsrugweg.
Deze steekt u schuin naar links over, waarna u het Atlas Arena
Complex betreedt. Deze weg vervolgt u, waarna u onder een gebouw
door loopt. Vervolgens ziet u aan uw rechterhand de entree van
gebouw Azië. BCN bevindt zich op de 4e en 5e etage van gebouw Azië.
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