Regus Utrecht Central Station
Blok D, Graadt van Roggenweg 328-334
3531 AH Utrecht
Tel: 030 29 82 200

Zo bereikt u Regus Utrecht Central Station met het openbaar vervoer:

Uw eindpunt is station Utrecht Centraal
Lopend vanaf het station:


U loopt het station uit richting de Jaarbeurs.



U neemt de roltrap naar beneden en steekt het Jaarbeursplein over.



Rechts van u zijn de taxistands, links van u een dependance van de Jaarbeurs.



Aan de overzijde kunt u het parkeerterrein van Hojel City Center betreden (links van het
gebouw).



Gelieve helemaal door te lopen tot aan het laatste gebouw (block D aan uw rechterzijde).



U kunt zich melden via de intercom.



Regus Utrecht bevindt zich op de vierde verdieping.

Zo bereikt u Regus Utrecht Central Station met eigen vervoer:
Vanaf Amsterdam (A2)


Neem afslag 8 (Utrecht Centrum/De Meern).



Houd Utrecht Centrum aan (neem de rotonde driekwart).



Bij de stoplichten (bij het 24 Oktoberplein) volgt u doorgaand verkeer richting
Centrum/Jaarbeurs, de tramrails bevinden zich aan uw linkerzijde.



Bij de tweede stoplichten gaat u rechts. U bevindt zich op het terrein van het Hojel City
Center.



Regus zit in gebouw D op de 4e verdieping.



Betaald parkeren is mogelijk op het terrein van Regus of bij de Jaarbeurs.

Vanaf ‘s-Hertogenbosch (A2):


Houdt rechts aan voor afslag 6 t/m 8 richting Utrecht/Maarsen.



Neem afslag 8 (Utrecht Centrum/De Meern).



Ga bij stoplichten rechtsaf richting Utrecht Centrum.



Bij de stoplichten (bij het 24 Oktoberplein) volgt u doorgaand verkeer richting
Centrum/Jaarbeurs, de tramrails bevinden zich aan uw linkerzijde.



Bij de tweede stoplichten gaat u rechts. U bevindt zich op het terrein van het Hojel City
Center.



Regus zit in gebouw D op de 4e verdieping.



Betaald parkeren is mogelijk op het terrein van Regus of bij de Jaarbeurs.

Vanaf Hilversum (A27), Breda (A27), Arnhem (A12) of Den Haag (A12):


Neem de Zuidelijke afslag (nr. 17) Utrecht Jaarbeurs.



Volg de borden Jaarbeurs (bij twee rotondes houdt u doorgaand verkeer aan).



Bij de V-splitsing (u ziet het grote parkeerterrein van de Jaarbeurs tegenover u) houdt u links
aan.



Bij de T-splitsing slaat u rechts af. U bevindt zich nu op de Graadt van Roggenweg.



De tramrails bevinden zich aan uw linkerzijde.



Bij de tweede stoplichten gaat u rechts. U bevindt zich op het terrein van het Hojel City
Center.



Regus zit in gebouw D op de 4e verdieping.



Betaald parkeren is mogelijk op het terrein van Regus of bij de Jaarbeurs.

