Met de auto

Parkeerinstructie

Vanaf de A1:
Neem afslag Laren, Mediapark (afslag 9)
Onderaan de afslag, bij de verkeerslichten
naar links (Larenseweg N525)
Op rotonde naar rechts (Joh. Gerardsweg)
Volg deze weg tot aan een groot kruispunt met
verkeerslichten (kruising Bussumergrintweg - 's
Gravelandseweg).
Bij de verkeerslichten rechtdoor (Geert van
Mesdagweg).
Bij eerstvolgende verkeerslichten naar links
(Vaartweg)
Bij rotonde rechtdoor
Boven op de berg TTV Hilversum.

U dient te allen tijde de
parkeerinstructies
op
te
volgen van begeleiders van
TTV Hilversum !

Vanaf de A2:
Neem afslag Hilversum (N201)
Weg alsmaar volgen tot u Hilversum
binnenrijdt.
Op rotonde naar links (Vreelandseweg)
Bij verkeerslichten naar rechts
Bij rotonde rechtdoor (Vaartweg)
Boven op de berg TTV Hilversum.
Vanaf de A27:
Neem de afslag Hilversum (afslag 33)
Ga bij de verkeerslichten naar links
Bij de rotonde rechtdoor (Diependaalselaan)
Bij grote rotonde naar rechts
(Loosdrechtseweg)
Bij stoplichten rechtdoor
Bij rotonde rechtsaf (Vaartweg)
Boven op de berg TTV Hilversum.

Met het openbaar vervoer
U neemt de trein naar station Hilversum CS. U
kunt altijd lopen naar TTV Hilversum. De
afstand is ongeveer 1,5 kilometer. Vanaf
station Hilversum is het ook mogelijk om de
Treintaxi te nemen. Gaat u liever met de bus?
Neem bus 1 (Kerkelanden), uitstappen bij
bushalte Boomberglaan. Vanaf deze halte is
het nog een minuut lopen.

Parkeren op het terrein van TTV
Hilversum is alleen toegestaan voor de
NTTB, de scheidsrechters, de VIP’s, de
pers, de organisatie van TTV Hilversum.
Let op dat in een groot deel van
Hilversum het betaald parkeren is!
De Vaartweg vanaf TTV Hilversum richting
centrum is betaald parkeren. Vaartweg vanaf
TTV Hilversum, bergaf naar rotonde is
grotendeels vrij parkeren.
Parkeren Touringcars:

Gelieve parkeren op het terrein achter het
Gemeentelijk Gymnasium, t.o. Bergweg 12.
Parkeren auto’s:

De volgende locaties hebben hun
parkeerterrein ter beschikking gesteld:
Vaartweg 109: Veilinghuis Van
Zadelhoff (Te Huur De Koster cs.)
Vaartweg 89: Te huur De Koster cs.
(tegenover Paulus van Loolaan)
Vaartweg 81: Steynborg Assurantiën
Vaartweg 51: Te huur De Koster cs.
Vaartweg 66: Schuitema Makelaars
Vaartweg 72: Triple A Accountants
U bent bij deze bedrijven te gast, dus verzoeken
wij u het terrein keurig achter te laten en netjes
te parkeren !

Indien bovenstaande parkeerlocaties vol
zijn, gelieve dan in de woonwijken achter
de Vaartweg te parkeren. Let op waar
het wel en niet betaald parkeren is!
U kunt ook kiezen voor een
parkeergarage: Vaartweg richting
centrum rijden. Op het einde bij
stoplichten rechtsaf. U bent dan bij
parkeergarage Gooische Brink (Brinkweg
1 / 400 plaatsen, parkeertarief 0,70 per
halfuur / € 7,- per dag)
Zie ook: www.parkerenhilversum.nl
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