Routebeschrijving Nomads in Residence
Het Zand 13A
Bereikbaarheid per auto
• Vanaf Rotterdam:
Op de A12 neemt u afslag 15-De Meern. Houd links aan bij de splitsing en volg de borden naar De
Meern/Vleuten. Sla linksaf bij Meerndijk/N228. Sla rechtsaf bij C. H. Letschertweg/N198. Neem op
de rotonde de 2e afslag naar Oudenrijnseweg. Sla linksaf bij Langerakbaan. Neem bij de rotonde
de 2e afslag om op de Langerakbaan te blijven. Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag naar
Het Zand. Sla rechtsaf om op de Het Zand te blijven. Blijf rijden tot u aan uw linkerhand de Nomads
in Residence ziet staan.
• Vanaf Amsterdam:
Op de A2 neemt u afslag 7-Lage Weide richting Soestwetering. Sla rechtsaf bij Soestwetering.
Soestwetering draait iets naar rechts en wordt Jazzsingel. Sla rechtsaf bij Verlengde
Vleutenseweg. Ga verder op Utrechtseweg. Sla linksaf bij Het Zand. De Nomads in Residence
bevindt zich aan uw rechterhand, op de hoek van de Westlandsetuin.
• Vanaf Utrecht:
Op de Vleutenseweg rijdt u richting de Vleutense brug (bij de Douwe Egberts fabriek). Blijf deze weg
volgen. Sla rechtsaf bij Hogeweide. Ga verder op Verlengde Vleutenseweg. Ga verder op
Utrechtseweg. Sla linksaf bij Het Zand. De Nomads in Residence bevindt zich aan uw rechterhand,
op de hoek van de Westlandsetuin.
• Vanaf Arnhem:
Op de A12 neemt u afslag 15-De Meern. Sla rechtsaf bij C. H. Letschertweg/N198. Neem op de
rotonde de 2e afslag naar Oudenrijnseweg. Sla linksaf bij Langerakbaan. Neem bij de rotonde de
2e afslag om op de Langerakbaan te blijven. Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag naar Het
Zand. Sla rechtsaf om op de Het Zand te blijven. Blijf rijden tot u aan uw linkerhand de Nomads in
Residence ziet staan.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
-

Station Utrecht Terwijde is op loopafstand van de Nomads in Residence. Op doordeweekse
dagen vertrekt er om het uur, om 5 over half, een stoptrein vanuit Utrecht Centraal richting Den
Haag Centraal. Deze trein doet er 5 minuten over. Vanuit Den Haag Centraal vertrekt er elke 20
minuten, om 7 voor heel en 7 voor half, een stoptrein richting Utrecht Centraal. Deze trein doet er
53 minuten over. Zie www.ns.nl voor meer informatie.

-

Stadsbus 26, richting Vleuterweide, vertrekt op doordeweekse dagen om het kwartier van Utrecht
Centraal en stopt op Het Zand. Als u na het uitstappen in noordelijke richting loopt ziet u vanzelf
aan uw linkerhand de Nomads in Residence. Zie www.gvu.nl voor meer informatie.

