Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
Nederland
Route beschrijving naar Regus Diemen Campus
Met de auto:
De Campus is makkelijk bereikbaar met de auto. De A10, A1 en A9 zijn er maar 5 minuten vandaan.
Vanaf de A2 Utrecht:
•
vanaf Knooppunt Holendrecht, houdt rechts aan en volg de borden voor A9 richting AmsterdamZuidoost/Amersfoort/Almere
•
Neem afslag 2-Amsterdam-Bijlmermeer voor S112
•
Sla linksaf richting S112
•
Neem de afslag Duivendrecht richting Diemen-Zuid
•
Bij de rotonde, neem de 1ste afslag naar de Diemerdreef
•
Bij de volgende rotonde, neem de 1ste afslag en blijf op de Diemerdreef
•
Sla rechts af naar de Dalsteindreef (de bestemming bevindt zich aan de linkerkant)
Vanaf Schiphol / Den Haag
•
Volg de borden voor Utrecht/Haarlem/Amsterdam/A4 and en houdt richting A4 aan
•
Volg de A10
•
Neem de afslag S112 richting Duivendrecht/Diemen-Zuid
•
Voeg op S112 in
•
Neem afslag Duivendrecht richting Diemen-Zuid
•
Bij de stoplichten sla rechtaf naar Diemerdreef
•
Bij de volgende rotonde, neem de 1ste afslag en blijf op de Diemerdreef
•
Sla rechts af naar de Dalsteindreef (de bestemming bevind zich aan de linkerkant)
Vanaf A1 Amersfoort
•
Volg de zuidwestelijke richting op de A1
•
Neem afslag 2 richting Diemen
•
Sla linksaf naar de Weteringweg
•
Volg de Muiderstraatweg
•
Volg Provincialeweg / S113
•
Provincialeweg / S113 ga met de flauwe bocht naar rechts mee, de Elsrijkdreef
•
Flauwe bocht naar links de Daalwijkdreef
•
Neem de 1ste rechts op de Bergwijkdreef
•
Sla linksaf op de Dalsteindreef (de bestemming bevind zich aan de linkerkant)

Met openbaar vervoer:
De Campus bevind zich aan de linkerkant van de trein- en metro station Diemen Zuid.
Met de bus of metro bent u binnen 10 minuten in het centrum van Amsterdam.
De trein biedt directe verbindingen met Schiphol Amsterdam Zuid, Amsterdam Amstel en Utrecht.

Lopen vanaf Station Diemen Zuid naar Regus Diemen Campus <5 min
Neem de linker uitgang van het station.
U ziet meteen de Albert Hein supermarkt voor zich aan de rechterkant aan de Dalsteindreef.
Ga voorbij de supermarkt en sla rechts af , houd rechts aan tot aan het einde van het Campus terrein.
Ga de trap op bij het laatste gebouw aan de rechterkant.
Het gebouw waar Regus zich bevindt heet Campus Offices.

