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U bevindt zich hier

You Are Here

Centrum
Center

Trein Amsterdam Centraal
Metro 54 Amstelstation - Waterlooplein - 

Nieuwmarkt - Amsterdam Centraal
Metro 50 RAI - Zuid (World Trade Center)

Arena

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Arena 
Vanaf het P+R loket richting ‘Uitgang ZUID’. U gaat bij zuid naar 
buiten en gaat linksaf. U loopt langs de bioscoop voor trein- en 
metrostation Amsterdam Bijlmer Arena. Voor het busstation slaat 
u vervolgens rechtsaf.

Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 355, 357 
(Station Bijlmer Arena - Rembrandtplein - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•     Na 01.00 uur is het P+R loket beneden gesloten en moet u zich 

voor het P+R tarief melden bij het loket boven, volg hiervoor 
de bewegwijzering richting garagebeheerder. 

•     Bedenk vooraf of u met de tram, bus, metro (GVB) of met de trein 
(NS) naar het centrum wilt reizen. Geef dat aan bij de beheerder 
van het P+R loket, zodat u de juiste chipkaart(en) meekrijgt.

•     Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft een 
oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Arena 
Follow the exit signs for ‘Uitgang ZUID’ from the P+R desk. Leave 
the building through the south exit and turn left. Walk past the 
cinema toward the Amsterdam Bijlmer Arena train and metro 
station. The bus station is to the right.

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your bus or metro.

Night bus service: line 355, 357 
(Station Bijlmer Arena - Rembrandtplein - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•     The P+R desk on the lower level is closed after 01:00. Stop by the 

P+R desk upstairs. Follow the signs toward the garage attendant.
•     Please decide in advance if you plan to travel by tram, bus, 

metro (GVB) or by train (NS) to central Amsterdam. Mention 
your choice to the P+R desk attendant so that you receive 
the correct P+R chipcards. 

•     Do you have an electric car? At this P+R, you can charge your 
car for free.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

P+R loket
P+R desk

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren


