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Om ons te bereiken met het openbaar vervoer: Neem 
de trein naar Amsterdam Centraal station en vanaf daar 
kunt u de veerpont of bus gebruiken. De veerpont / 
boot wordt aangeraden omdat deze gratis en leuk is. 

Trein station :           Amsterdam Centraal  
Boot / pont :             NDSM – werf 
Bus :                           391 / 394 
GPS coordinaten :   Breedtegraad : 52.400688 
                                   Lengtegraad : 4.893768 

Met de veerpont / boot ( gratis) 
De reis met de pont / boot naar het hotel is ongeveer 
12 minuten. Bij aankomst op het Centraal station neemt 
u de uitgang via de noord kant. Neem vanaf hier de 
boot meest links met de richting naar NDSM – werf. 
Aangekomen op de werf, loopt u van de pont rechtsaf 
direct naar het hotel. Het indrukwekkende grote glazen 
architectuur van het hotel kan niet gemist worden en is 
maar 1 minuut lopen vanaf de pont. 
 
Met de bus 
Vanaf het Centraal station neem de bus 391 of 394 en 
stap uit op de Klaprozenweg. Loop rechtdoor en neem 
de eerste straat (Ms. Van Riemsdijkweg) aan uw 
linkerhand. Loop rechtdoor op de straat voor 5 
minuten. Het grote glazen structuur van het gebouw 
van het hotel is erg herkenbaar aan uw linkerhand. 

 
Met de auto 
Als u met de auto komt vanaf het vliegveld, Amsterdam 
Schiphol, gaat u naar de snelweg A4. Volg de A4 en de A10 
richting Zaandam / Leeuwarden, volg  S118 naar 
Amsterdam Noord. Neem de afslag S118 van A10/E35. Ga 
naar rechts naar de Verlengde Stellingsweg / S118 
(Tuindorp-Oostzanerwerf) (rij 290 m). Ga naar rechts naar 
de Molenaarsweg / S118 ( rij 1.3 km). Bij de rotonde, neem 
de 2e afslag naar de Cornelis Douwesweg / S118 (rij 1.7 km). 
Ga hier opnieuw naar rechts, naar de Ms. Van Riemsdijkweg 
(rij 280 m ). Het indrukwekkende grote glazen architectuur 
van het hotel kan niet gemist worden. Ga naar links naar de 
Mt. Ondinaweg (rij 100 m). Ga naar links naar het NDSM-
Plein. Het hotel is aan uw rechterzijde. Het parkeerterrein is 
naast het hotel gelegen (bij de slagbomen). 
 
 

 

 

Yalinn



