OPENBAAR VERVOER
Hotel Haarhuis is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer doordat ons hotel gevestigd is
tegenover het Centraal Station van Arnhem. Vanaf het Centraal Station volgt u de borden uitgang
centrum richting Hotel Haarhuis. Het hotel ziet u bij de stations uitgang centrum aan de overzijde.
EIGEN VERVOER
Wanneer u met het eigen vervoer naar Hotel Haarhuis komt volgt u één onderstaande
routebeschrijvingen.
Vanaf A12 alle richtingen, afrit 25 Arnhem Noord & vanaf A50 alle richtingen, afrit 20 Arnhem-Centrum
• Borden centrum/centrumring aanhouden
• Centrumring blijven volgen richting het
station / de Willemstunnel
• Op het Willemsplein (voor de
Willemstunnel) volgt u de borden station.
Hierbij houdt u na het stoplicht rechts aan
om op het Willemsplein te blijven en niet de
tunnel in te rijden.
• Bij het stoplicht gaat u rechtdoor.
• Hotel Haarhuis ziet u aan uw linkerzijde.

Vanaf A325 vanuit Nijmegen
• Aan het einde van de A325, 1e verkeerslichten
linksaf. U rijdt nu op de Batavierenweg en
komt langs het stadion Gelredome.
• Eerst volgende stoplicht gaat u rechtsaf
richting het centrum (Nelson Mandelabrug).
• Aan het einde van de brug links aanhouden
– richting station.
• 1e stoplicht gaat u linksaf - richting station.
• 2e stoplicht rijd u rechtdoor (Nieuwe plein op).
• 1e stoplicht op het Willemsplein gaat u
rechtdoor. U kunt hier enkel links aanhouden.
• 2e stoplicht Willemsplein gaat u linksaf om op
het Willemsplein te blijven.
• Na het 3e stoplicht op het Willemsplein houdt
u rechts aan en volgt u de borden station. U
dient niet de tunnel in te rijden.
• Bij het laatste stoplicht gaat u rechtdoor.
• Hotel Haarhuis ziet u aan uw linkerzijde.

PARKEREN HOTEL HAARHUIS
Komt u met de auto dan kunt u achter het hotel parkeren. Hier is een klein aantal parkeerplaatsen, deze
kunnen echter niet gereserveerd/gegarandeerd worden. Hier betaalt u € 15,00 per dag.
GPS adres: Coehoornstraat (tegenover nummer 8), 6811 LA Arnhem
PARKEERGARAGE CENTRAAL
Een andere mogelijkheid is parkeren in Parkeergarage Centraal. Deze ondergrondse parkeergarage
ligt voor Hotel Haarhuis en beschikt over 1.035 plaatsen. Bij parkeergarage centraal betaalt u € 0,42 per
10 min. tussen 06:00 – 18:00 uur. € 0,50 per uur tussen 18:00 – 06:00 uur. Maximaal dagtarief € 15,20
per dag. Voor de kortste loopafstand naar het hotel parkeert u het best op een plek in de buurt van
uitgang Willemstunnel/centrum.

