
In-/Uitrijden
Entrance STADION-

PLEIN

STA
D

IO
N

PLEIN

STADIONWEG

N DER HESPERIDEN

STADIONKADE

STADION-

GRACHT

ZUIDER AMSTEL KANAAL

OLYMPISCH
STADION

Tram 16, 24

Bus 15, 62

P+R loket
P+R desk

Naar OV
To public transport  

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Olympisch Stadion 
Vanaf het P+R loket gaat u langs de fi etsen door de rode deur 
rechts de trap op. U steekt het plein over rechtdoor en ziet rechts 
haltes voor bus en tram naar het centrum. 

 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 tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 358 (Badhoevedorp - 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: 
•   Als er een evenement in het stadion plaatsvindt geldt het 

P+R tarief niet. 

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Olympic Stadium 
From the ticket machine, walk along the bicycle racks through the 
red door to the right and climb the stairs. Go straight across the 
square. To the right you will see stops for busses and trams that 
will take you to central Amsterdam. 

 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 tram, bus 
or metro.

Night bus service: line 358 (Badhoevedorp - 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: 
•   P+R rates are not valid on stadium event days. 

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, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren
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Tram 16 Museumplein - Albert Cuyp - 
Muntplein - Dam - Centraal Station

Bus 62 Station Lelylaan

Tram 24 Museumplein - Albert Cuyp -
Muntplein - Dam - Centraal Station

Bus 15 Station Sloterdijk

Tram 16, 24 VU Medisch Centrum
Bus 15 Station Zuid (World Trade Center)
Bus 62 VU Medisch Centrum - RAI - Amstelstation

Olympisch Stadion


