Parkeren
Hampshire Hotel – Crown Eindhoven beschikt over twee parkings (aangeduid met P1 en P2), beiden
gelegen aan de Raiffeisenstraat.
Uw navigatie invoer is dan ook ‘Raiffeisenstraat’
In verband met het eenrichtingsverkeer in het centrum van Eindhoven raden wij u aan om het bord
‘Hampshire P1 – P2’ (hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat) te volgen en eerst te parkeren alvorens in te
checken. Voor het hotel is het niet toegestaan om te parkeren, laden of lossen.
Zowel bij P1 als P2 kunt u zich middels de intercom melden bij het hotel zodat wij de poort voor u
openen. Zodra u de auto geparkeerd heeft komt u bij het hotel door de uitgang aan de Vestdijk te
nemen (P1) of terug te lopen over de Raiffeisenstraat (P2) en op de Vestdijk rechts af te slaan. U ziet in
beiden gevallen het Hampshire Hotel – Crown Eindhoven aan de overzijde, gelegen tussen de ABN
AMRO en ING Bank.
Parkeerkosten bedragen €13,50 per auto per dag. Onze parkeerplaats kan niet vooraf gereserveerd
worden en parkeren is op eigen risico.
Indien onze parking onverhoopt vol mocht zijn, is de eerstvolgende parkeergelegenheid de
parkeergarage Q-park Heuvelgalerie welke 24 uur geopend is.
Uw navigatie invoer is dan ‘Ten Hagestraat’.
Ook nu geldt dat, in verband met het eenrichtingsverkeer in het centrum van Eindhoven, wij u aanraden
om eerst te parkeren alvorens in te checken. U mag immers voor het hotel niet parkeren, laden en
lossen.
Volg de bordjes Heuvelgalerie en parkeer uw auto in de ondergrondse parkeergarage. Neem de lift /
trap naar de begane grond van de winkelgalerij. Verlaat de winkelgalerij aan de Vestdijk zijde en sla
linksaf richting het station. U vindt het Hampshire Hotel – Crown Eindhoven voor het verkeerslicht aan
de linkerkant.
Parkeerkosten kunnen in de parkeergarage voldaan worden. Meer informatie kunt u vinden op
www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/eindhoven/heuvel.
Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op de volgende pagina.
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Per auto
In verband met het eenrichtingsverkeer in het centrum van Eindhoven is het raadzaam eerst te
parkeren alvorens in te checken.
Vanuit Antwerpen

Volg de A67/E34 richting Eindhoven

Volg op knooppunt De Hogt de N2 Randweg Eindhoven

Neem na +/- 3km afslag 33 (Waalre, Centrum, Stratum, Genneper Parken)

Ga na +/- 225 m linksaf de Aalsterweg (N69) op richting Eindhoven

U rijdt nu de bebouwde kom binnen. Volg de Aalsterweg en later de Stratumsedijk

Na het 6e verkeerslicht slaat u rechtsaf de Hertogstraat op

Ga bij het 1ste stoplicht rechtsaf de Geldropseweg in en vervolgens na 10m meteen linksaf de
Tongelresestraat.

Volg de Tongelresestraat tot u bij het stopbord komt bij het kanaal.

Hier gaat u linksaf de Kanaaldijk Zuid op.

Volg de Kanaaldijk Zuid tot aan de stoplichten.

Ga hier rechtdoor de Kanaalstraat op tot aan het volgende verkeerslicht.

Ga bij het verkeerslicht rechtsaf voor parkeren in de Raiffeisenstraat of ga rechtdoor naar de Ten
Hagestraat, waar de parkeergarage “Heuvelgalerie” ligt.
Vanuit Maastricht

Volg de A2/E25 richting Eindhoven

Neem op knooppunt Leenderheide afslag 29 (Veldhoven, Waalre, Venlo, Randweg N2 A67 E34)

Ga rechtdoor de Leenderweg op richting Eindhoven

Neem de tweede afslag op de rotonde (Leenderweg).

Ga na 2.1 km schuin rechts de Hertogstraat op

Ga bij het 1ste stoplicht rechtsaf de Geldropseweg in en vervolgens na 10m meteen linksaf de
Tongelresestraat.

Volg de Tongelresestraat tot u bij het stopbord komt bij het kanaal.

Hier gaat u linksaf de Kanaaldijk Zuid op.

Volg de Kanaaldijk Zuid tot aan de stoplichten.

Ga hier rechtdoor de Kanaalstraat op tot aan het volgende verkeerslicht.

Ga bij het verkeerslicht rechtsaf voor parkeren in de Raiffeisenstraat of ga rechtdoor naar de Ten
Hagestraat, waar de parkeergarage “Heuvelgalerie” ligt.
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Vanuit Amsterdam

Volg de A2/E25 richting Utrecht

Volg op knooppunt Oudenrijn de A2/E25 richting ‘s-Hertogenbosch/Maastricht

Volg na 53 km, op knooppunt Vught, de A2/E25 richting Eindhoven/Maastricht

Houdt bij knooppunt Ekkersweijer links aan richting A50 / Son en Breugel / Helmond / Eindhoven
centrum

Voeg in op de A50 en houdt rechts aan.

Neem de 1e afslag ( 6+7 ) richting Helmond / Eindhoven Centrum en voeg uit op de A50

Ga bij de rotonde op het viaduct rechtdoor richting Centrum

Hou vervolgens rechts, afrit 7, aan richting Centrum / Woensel / Tongelre en verlaat de snelweg

Rij Eindhoven in via de John F. Kennedylaan en blijf ongeveer 15 km rechtdoor rijden tot aan de
ring van Eindhoven.

Ga bij het kruispunt bij de ring linksaf de Onze Lieve Vrouwenstraat op richting Centrum /
Tongelre / Stratum

Blijf de Onze Lieve Vrouwestraat volgen, deze gaat over in de Insulindelaan

Ga vervolgens bij de eerste grote rotonde rechtdoor richting Tongelre / Stratum en blijf de
Insulindelaan volgen.

Ga na de rotonde bij de eerste verkeerslichten rechtsaf de Tongelresestraat op

Blijf de Tongelresestraat voor ongeveer 1,5 km volgen en ga net na de brug over het kanaal
rechtsaf de Kanaaldijk Zuid op.

Volg de Kanaaldijk Zuid tot aan de stoplichten.

Ga hier rechtdoor de Kanaalstraat op tot aan het volgende verkeerslicht.

Ga bij het verkeerslicht rechtsaf voor parkeren in de Raiffeisenstraat of ga rechtdoor naar de Ten
Hagestraat, waar de parkeergarage “Heuvelgalerie” ligt.
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Per trein
Verlaat het station aan de zuidkant bij de taxistandplaats - centrumzijde (vanaf het perron linksaf), steek
de taxistandplaats en de weg over. Steek het Stationsplein over en loop richting de Pathé bioscoop. Met
het gezicht naar de Pathé ziet u het Hampshire Hotel – Crown Eindhoven liggen aan uw rechterzijde,
aan de overkant van de Vestdijk.

Per vliegtuig


Amsterdam Airport 110 km
Kijk voor actuele treintijden en andere informatie op www.ns.nl



Eindhoven Airport 8 km (ongeveer 15-20 minuten rijden met de auto)
Vanuit Eindhoven Airport rijden lijn 400 en 401 ongeveer elke 10 minuten naar Eindhoven
Centraal Station. Voor de bus zijn de reguliere vervoersbewijzen zoals het ritkaartje of de
OV-chipkaart geldig
Kijk voor meer informatie op www.9292ov.nl

Wij wensen u een goede en veilige reis!
Hampshire Hotel – Crown Eindhoven
Vestdijk 14-16
5611 CC Eindhoven
T: +31 (0)40 8 444 000
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