Routebeschrijving Transvision

Hieronder ziet u een aantal routebeschrijvingen van mogelijke richtingen waar u vandaan kunt komen;
Wanneer u met de auto komt uit de richting Den Haag
 Op de A16 van Rotterdam naar Breda houdt u rechts aan richting Rotterdam-Centrum.
 Neem afslag 25, Capelle a/d IJssel.
 Neem op de rotonde de derde afslag de Abraham van Rijckevorselweg op.
 Neem de afslag Rivium en ga bovenaan rechtsaf, u komt dan uit op de Rivium Boulevard.
e
 Ga bij de derde straat (Rivium 3 straat) linksaf en daarna meteen de eerste inrit rechtsaf de slagboom
door.
 Nadat u de eerste twee panden aan uw rechterzijde bent gepasseerd, kunt u uw auto parkeren bij het
pand van Transvision.
Wanneer u met de auto komt uit de richting Breda
 Op de A16 van Breda naar Rotterdam houdt u rechts aan, afslag 24 t/m 26 Capelle a/d IJssel richting
Centrum/Kralingen.
 Neem afslag 25, Capelle a/d IJssel richting Centrum/Havens.
 Neem op de rotonde de eerste afslag de Abraham van Rijckevorselweg op.

Neem de afslag Rivium en ga bovenaan rechtsaf, u komt dan uit op de Rivium Boulevard.
e
 Ga bij de derde straat (Rivium 3 straat) linksaf en daarna meteen de eerste inrit rechtsaf de slagboom
door.
 Nadat u de eerste twee panden aan uw rechterzijde bent gepasseerd, kunt u uw auto parkeren bij het
pand van Transvision.
Wanneer u met het openbaar vervoer komt
 Metrostation ‘Capelse Brug’ kunt u onder andere met de metro bereiken vanuit Rotterdam-Centrum, Ommoord en Zevenkamp.
e
 Neem bus 95 naar Rivium Capelle a/d IJssel en stap uit bij bushalte Rivium 3 straat.
 Het pand van Transvision is het derde gebouw rechts.




Metrostation ‘Kralingse Zoom’ kunt u onder andere met de metro bereiken vanuit RotterdamCentrum, -Ommoord en Zevenkamp.
e
Neem de Park Shuttle naar Rivium Capelle a/d IJssel en stap uit bij halte Rivium 4 straat.
e
Ga rechtsaf de Rivium 4 straat in en loop de straat uit. Aan de overkant van de weg vindt u het
Transvision pand.
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