Routebeschrijving naar
Zorgresidence Het Seminarie
Muurhuizen 102
3811 EL Amersfoort
033 – 33 202 33
Met de auto
Vanuit de richting Utrecht
De A28 volgen in de richting Amersfoort. Net voor het knooppunt Hoevelaken de afslag Hoevelaken / Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links, onder het viaduct door. U bevindt zich
op de Hogeweg. Volg de borden richting Centrum.
Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Op de rotonde neemt u de tweede afslag (rechtdoor).
U rijdt nu op de Scheltussingel en neemt de eerste afslag links (Coninckstraat). Vervolgens
de eerste rechts. Dit is de Walikerstraat waaraan parkeergarage ‘Flintplein’ is gelegen.
Parkeer uw auto in de parkeergarage. Zie verder onderaan.
Vanuit de richting Amsterdam en Apeldoorn
De A1 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein Hoevelaken richting Utrecht (A28) aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting Centrum.
Zie verder
Vanuit de richting Zwolle
De A28 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein
Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8) nemen.
Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting Centrum.
Zie verder
Lopend vanaf parkeergarage Flintplein
U verlaat de parkeergarage aan de kant van Theater De Flint. Daar gaat u rechtsaf en loopt
u alsmaar rechtdoor tot de gracht. U gaat rechtsaf en direct linksaf het ‘blauwe’ bruggetje
over. U komt dan op de Muurhuizen. Recht tegenover u ligt de Stad van Cahen/Het Seminarie, Muurhuizen 102, waarin wij gehuisvest zijn.
Lopend vanaf Centraal Station Amersfoort :
Uitgang Centraal Station aan centrumzijde Stationsplein. Flauwe bocht naar links in oostelijke richting. Weg vervolgen naar de Stationsstraat. Dan naar de Van Asch van Wijckstraat.
Weg vervolgen naar de Molenstraat. Ga schuin rechtdoor naar de Bollebruggang. Sla linksaf
naar de Breestraat. Rechtdoor weg vervolgen Paternosterstraat, Marktgang, naar de Muurhuizen.
Zorgresidence Het Seminarie • Muurhuizen 102 • 3811 EL Amersfoort
Mobiel: 06 – 8316 0247 • E-mail: info@hetseminarie.nl • www.hetseminarie.nl

PARKEREN AMERSFOORT

In het Centrum en omliggende wijken moet u betalen voor parkeren. De blauwe P-borden
van het parkeer-info-systeem langs de weg informeren u over de beschikbare capaciteit.

Betaald parkeren Amersfoort-Centrum
In het Centrum van Amersfoort geldt betaald parkeren op:
• maandag t/m zaterdag van 09.00-22.00 uur
• koopzondagen van 12.00-17.00 uur.
• tariefzone max 1 uur : € 2,40 p/u
• tariefzone max 4 uur : € 2,00 p/u
Betaald parkeren schilgebied Amersfoort-Centrum
• maandag t/m zaterdag van 09.00-20.30 uur
• tariefzone max 1 uur : € 1,90 p/u
• tariefzone max 4 uur : € 1,30 p/u
• zone onbeperkt : € 1,30 p/u, max dagtarief € 6,80
Op een gedeelte van de Utrechtseweg en een gedeelte Barchman Wuytierslaan geldt ook op
zondag betaald parkeren.
Belparkeren Amersfoort
Betalen van parkeergeld kan ook met smartphone, een sms-bericht of een telefoontje. U
betaalt dan alleen de werkelijke parkeertijd. De volgende belparkeermogelijkheden heeft
Amersfoort :
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Parkeergarages in Amersfoort

De tarieven van de parkeergarages verschillen onderling. Algemene regels:

De parkeergarages zijn 24 uur per dag 7 dagen per week geopend.
Tariefindicatie : € 1,80-2,40 p/u, max. dagtarief € 15,00.
P1 - Flintplein - Walikerstraat 14 - 3811 WT Amersfoort
P2 - Beestenmarkt - St. Andriesstraat 28 - 3811 HT Amersfoort
P3 - Koestraat- Grote Haag 2 - 3811 LM Amersfoort
P4 - Soeverein - Soeverein 1 - 3817 HT Amersfoort
P5 - St. Jorisplein - St. Jorisplein - 3811 DC Amersfoort
P6 - Stadhuisplein - Stadhuisplein - 3811 HJ Amersfoort
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P+R parking NS-stations Amersfoort

Amersfoort bezit 3 P+R-parkeerterreinen waarvan 2 bij het centraal station van Amersfoort
en 1 bij het station Amersfoort Schothorst.
Meer over P+R NS-stations

Parkeren gehandicapten Amersfoort

Met uw Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op alle parkeerplaatsen
in alle vergunninggebieden en zones, en tevens, zonder betaling, bij parkeermeters en parkeerautomaten met uitzondering van parkeergarages.

Winkelopeningstijden en koopzondagen Amersfoort 2013

De winkels in het Centrum van Amersfoort zijn open van ma t/m vrij tot 18.00 uur (do 21.00
uur), zat tot 17.00 uur en op koopzondagen van 12.00-17.00 uur. De koopzondagen zijn op
laatste zondag van de maand, extra koopzondagen op 1+22 dec.

Parkeervergunning Amersfoort

Woont of werkt u in de binnenstad van Amersfoort of het omliggende schilgebied dan kunt u
een parkeervergunning of bedrijfsvergunning voor een van de negen zones aanvragen bij
Parkeerservice Amersfoort.
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