
 

 

Routebeschrijving Aristo meeting plaza Utrecht CS  

Je vindt Aristo meeting plaza Utrecht CS bij “kantooringang Janssoenborch” rechts naast de Action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP:  Bekijk het looproute filmpje van station Utrecht CS naar Aristo Utrecht CS. 
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https://youtu.be/d0h4JlFyN2U


 

 

Looproute beschrijving vanuit OV 

Aristo meeting plaza CS ligt op 2 minuten loopafstand van het NS-station Utrecht CS. Loop vanaf 

Utrecht CS via het nieuwe stationsplein de nieuwe hoofdingang van ‘Hoog Catharijne' in. Hierna ga je 

naar rechts en loop je langs de LUSH en Bruna. Na ca. 120 meter is aan de linkerhand de ACTION, na 

deze winkel vind je links de kantooringang Janssoenborch. Hier ga je naar binnen en druk je op de 

'bel' van Aristo meeting plaza Utrecht CS, wij doen voor je open. Neem de trap of lift naar de tweede 

etage. Mocht je Aristo meeting plaza Utrecht CS niet kunnen vinden, neem dan telefonisch contact 

met ons op dan begeleiden wij je naar onze vestiging: telefoonnummer 088- 2301036.  

 

TIP:  Vraag in Google maps een looproute op naar “Action Godebaldkwartier”   

 

 

Routebeschrijving met de auto  
Navigatieadres: Spoorstraat 22, 3511 EM, Utrecht – P1  

Vanaf de A2 Amsterdam/Den Bosch 

Neem afslag 8 Utrecht Centrum.  

>zie verder vervolg A2/A12/A27/A28  

Vanaf de A12 Arnhem en A27 Breda 

Volg eerst Ring Utrecht/Nieuwegein, dan Ring Utrecht-West/ Amsterdam(A2), neem afslag 8 richting 

Utrecht-Centrum.  

>zie verder vervolg A2/A12/A27/A28  

Vanaf de A12 Den Haag/Rotterdam 

A2 Amsterdam en neem afslag 8 richting Utrecht-Centrum.  

>zie verder vervolg A2/A12/A27/A28  

Vanaf de A27 Hilversum 

Volg de Ring Utrecht Oost, hier neem je afslag 30, Veemarkthallen. Vanaf hier volg je de borden 

Centrum en vervolgens de borden Hoog-Catharijne. Eenmaal op de Weerdsingel ga je bij de rotonde 

de verkeerslichten linksaf.  

>zie verder vervolg A2/A12/A27/A28  

Vanaf de A28 Amersfoort  

Volg de borden Ring Utrecht/Jaarbeurs (A27), dan richting Utrecht-Noord. Hier neem je afslag 30, 

Veemarkthallen, na de afslag links onder de snelweg door. Vanaf hier volg je de borden Centrum en 

vervolgens de borden Hoog Catharijne. Eenmaal op de Weerdsingel ga je bij de rotonde de 

verkeerslichten linksaf.  

>zie verder vervolg A2/A12/A27/A28  

» Vervolg A2/A12/A27/A28 

Je rijdt richting Centrum/Station. Volg vervolgens de borden met P1 en P2. Deze parkeergarages zijn 

gelegen aan de Spoorstraat. De parkeergarages P1 en P2 kunnen alleen maar worden ingereden 

vanaf de Catharijnesingel zijde. Kies vervolgens P1 of P2* Hoog Catharijne. 

https://www.google.nl/maps/place/Action+Utrecht/@52.0901535,5.1105251,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c66f5d6e26edd3:0xb43516d76f4102b0!4m5!3m4!1s0x47c66f5cde30752f:0x909060439e68c06f!8m2!3d52.0901535!4d5.1127191
https://www.google.nl/maps/place/Action+Utrecht/@52.0901535,5.1105251,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c66f5d6e26edd3:0xb43516d76f4102b0!4m5!3m4!1s0x47c66f5cde30752f:0x909060439e68c06f!8m2!3d52.0901535!4d5.1127191


 

Let op: ten gevolge van werkzaamheden in het centrum van Utrecht kunnen bovenstaande routes 

afwijken.  

 

Parkeren 

Kom je met de auto? Dan kun je tegen een gereduceerd tarief parkeren bij InterParking Hoog 

Catharijne. De tarieven vind je hier. 

 

*Parkeergarage P1  

Deze garage bevindt zich onder de vestiging. Wanneer je deze garage op winkelniveau verlaat, dan 

kom je bij de Albert Heijn uit. Na 40 meter, met de Albert Heijn in je rug, vind je aan je rechterhand 

kantooringang Janssoenborch, net voor de Action rechts. Hier ga je naar binnen en vind je de 'bel' 

van Aristo meeting plaza Utrecht CS, wij doen voor je open. Neem de trap of lift naar de tweede 

etage.  

 

Voordelig parkeren 

Via deze link kan je vooraf je parkeerplek in één van de parkeergarages reserveren, waardoor je voor 

een voordelig tarief kunt parkeren.  Let op! Parkeerkaarten dienen 1 dag van tevoren gereserveerd te 

worden. 

 

Leveranciersingang 

Als leverancier kun je laden en lossen bij de ingang 'Expeditie Godebaldkwartier'. Deze ingang 

bevindt zich in de Spoorstraat (naast de ingang van parkeergarage Hoog Catharijne P1). Je kunt de 

Spoorstraat (meestal) bereiken via Catharijnesingel of de Westerstraat. Aristo meeting plaza Utrecht 

CS is te vinden via de blauwe deur met nummer 5 erboven. Je kunt dan met de lift naar de 2e 

verdieping. 

 

TIP: Kun je Aristo meeting plaza Utrecht CS niet vinden? Bel ons op telefoonnummer 

088- 2301036 en wij begeleiden je naar onze vestiging. 

https://aristo.nl/parkeertarieven/
https://parkerencentrumutrecht.nl/

