Trainingslocatie:
Utrecht

Adres
Lange Dreef 15D
Gebouw ‘Le Palmier’
4131 NJ Vianen
1e etage
Tel.: 040-23 23 390
www.master-it.nl
Link naar Google Maps

Openbaar Vervoer
Met het openbaar vervoer kun je, vanaf Utrecht Centraal, lijn 63 gebruiken richting Vianen, deze
vertrekt ieder half uur. Uitstaphalte: Lange Dreef. Loop linksaf richting het viaduct, sla net voor het
viaduct rechtsaf een groot parkeerterrein op. Houd hier rechts aan en loop vervolgens de eerste
straat rechts in. Aan de overzijde zie je het gebouw "Le Palmier” waar een vlag van zowel Master it
Training hangt.

Eigen vervoer

* Let op: Kies in je navigatie voor Vianen, niet Hagestein.

A2 vanuit Amsterdam/Den Haag: Neem afslag 11 - Hagestein/Vianen. Ga verder op de
Westelijke Parallelweg. Rijd naar de Lange Dreef en rijd na 1200m de rotonde op. Neem de derde
afslag op de rotonde richting de Stuartweg. Na 780m rechts afslaan naar de Lange Dreef. Na 300m
sla je rechtsaf de Korte Dreef op. Aan het einde van weg ga je linksaf. Vervolgens kun je op de
begane grond van de parkeergarage aan de linkerzijde je auto parkeren.
A27 vanuit ’s-Hertogenbosch: Schuin rechts aanhouden A27/E311 richting
Vianen/Hagestein/Utrecht/Almere. Neem rechter rijstrook van A27/E311 verder op Hagenweg
richting Vianen/Hagestein. Na 610m rechts afslaan naar Hagenweg richting Vianen/Hagestein(afslag
27). Ga bij de rotonde rechtdoor. Neem bij de volgende rotonde de eerste afslag richting de Lange
Dreef. Na 640m links afslaan naar de Korte Dreef. Aan het einde van weg ga je linksaf. Vervolgens
kun je op de begane grond van de parkeergarage aan de linkerzijde je auto parkeren.
A27 vanuit Arnhem: Rechts aanhouden richting ’s-Hertogenbosch/Breda. Neem rechter rijstrook
van A27/E311. Volg Hagestein/Vianen(afslag 27) en neem op de rotonde de 2e afslag. Sla aan het
einde van de weg rechtsaf. Na 150m sla je linksaf de Korte Dreef op. Aan het einde van weg ga je
linksaf. Vervolgens kun je op de begane grond van de parkeergarage aan de linkerzijde je auto
parkeren.

Parkeren
Voor parkeren zijn drie mogelijkheden:





Parkeren in de parkeergarage. Sla vanaf de Lange Dreef de Korte Dreef op en ga aan het
einde van de weg links de parkeergarage in. Op de begane grond aan de linkerzijde vind je
parkeerplaatsen van Nexor waar je kunt parkeren. Op deze parkeerplaatsen staan oranje
pionnen maar deze mag je weghalen.
Voor het gebouw zijn een aantal vrije parkeerplaatsen voor bezoekers waar je kan parkeren.
Tegenover ons pand is een grote parkeerplaats met voldoende parkeergelegenheid.

Let op: wij zijn gevestigd op de 1e verdieping van gebouw "Le Palmier”

