CORNELIS LELYLAAN

Tram 1, 17

CORNELIS LELYLAAN

Metro 50 Station Sloterdijk
Bus 19 Station Sloterdijk
Bus 64 Station Sloterdijk

Metro 50

World Fashion Centre
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PIETER CALANDLAAN

Tram 1 Overtoom - Vondelpark - Leidseplein Kalverstraat - Centraal Station
Tram 17 Kinkerstraat - Westermarkt - Dam Centraal Station
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Tram 2 Vondelpark - Museumplein - Leidseplein Spui - Centraal Station
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Naar het centrum met het openbaar
vervoer vanaf P+R World Fashion Centre

Naar het centrum met het openbaar
vervoer vanaf P+R World Fashion Centre

Ga bij “toren 2” naar beneden en volg de borden naar receptie /
main entrance. Het P+R loket bevindt zich bij de receptie in het
hoofdgebouw van het World Fashion Centre. Voor tram 1 en 17
verlaat u het gebouw via de voorkant en slaat u rechtsaf naar de
halte Der Kinderenstraat, Voor tram 2 gaat u linksaf, richting
ingang van de parkeergarage, verderop ziet u halte Delflandlaan.

Go downstairs at Tower 2 and follow the signs to the reception /
main entrance. The P+R desk is located at the reception area of
the main World Fashion Centre building. For Tram 1 and 17, leave
the building by the front entrance and turn right. The stop called
Der Kinderenstraat. For Tram 2, turn left towards the entrance to
the car park. You will see the Delflandlaan stop further ahead.

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.

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.

Nachtbus: 353 (Osdorp De Aker - 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.

Night bus service: 353 (Osdorp De Aker - 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.

Let op:
• De P+R chipkaart is geldig in de bus, tram en metro
(niet in de trein).

Please note:
• P+R rates are not valid during the fashion days at the World
Fashion Centre.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

Please take a P+R leaflet for more information!

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

