
Ga na 1.8 km rechtsaf de Daalsetunnel in. Ga na 350 m rechtsaf 
de Catharijnebaan op. Na 0.7 km bent u gearriveerd. 
Volg P-Hoog Catharijne / P-Moreelsepark. Ons gebouw bevindt 
zich recht tegenover de uitgang van garage Moreelsepark.
Kies bij het verlaten van de parkeergarage uitgang Spoorstraat.
 
Vanuit Amersfoort (A28):
Volg de A28 richting Utrecht. Ga aan het eind bij de stoplichten 
linksaf de Waterlinieweg op. Neem na 0.7 km de afslag Centrum 
West. Ga na 400 m rechtsaf de Stadionlaan op, richting Utrecht-
Centrum. Ga na 1.2 km linksaf de Kromme Rijnbrug op. 
Neem na 300 m de tweede afslag rechts, de Catharijnesingel. 
Houd na 0.8 km links aan op de Catharijnesingel. Na 350 m bent 
u gearriveerd. Volg P-Hoog Catharijne / P-Moreelsepark. BCN 
bevindt zich recht tegenover de uitgang van garage Moreelsepark. 
Kies bij het verlaten van de parkeergarage uitgang Spoorstraat. 

PARKEREN
Parkeergarage Moreelsepark (P1) bevindt zich tegenover
BCN Utrecht CS. Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart
tegen gereduceerde tarieven afrekenen per pin of chipknip.

Bij de receptie van BCN kunt u uw parkeerkaart tegen
gereduceerde tarieven afrekenen met pin.

  Tijd BCN-tarief * Tijd BCN-tarief *
  6-uurs € 15,00   24-uurs  € 25,00  
  9-uurs  € 21,50   
     
*Wij adviseren u om parkeerkaarten met een maximale parkeer-
duur van 5 uur, te betalen tegen het uurtarief in de parkeergarage

ONLINE UW PARKEERKAART BESTELLEN!
Via www.parkerencentrumutrecht.nl kunt u nu uw parkeer-
kaart vooraf bestellen en betaalt u vanaf € 7,50 per dag!*
Gereduceerde tarieven zijn alleen geldig in de volgende par-
keergarages: Moreelsepark (P1) Spoorstraat 22, Godebald (P2) 
Spoorstraat 17, Radboud (P3) Stationstraat 152 en Stationstraat 
(P4) Stationstraat 29. 

* Prijswijzigingen onder voorbehoud.

EIGEN VERVOER:
Voer bij het gebruik van navigatieapparatuur “Spoorstraat” in 
i.p.v. “Catharijnesingel”.

OPENBAAR VERVOER:
BCN Utrecht CS ligt op loopafstand van het treinstation Utrecht CS. 

LOOPROUTE:
Vanaf Utrecht Centraal Station loopt u richting winkelcentrum 
Hoog Catharijne. Na circa 100 m ziet u rechts een filiaal van de 
ABN AMRO Bank. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het Godebald-
kwartier. U loopt vervolgens rechtdoor. Aan het einde ziet u rechts 
een Albert Heijn, links ziet u een draaideur naar buiten. U gaat door 
de draaideur, waarna u direct rechts met de roltrap naar beneden 
kunt. Beneden gaat u linksaf en op de hoek (apotheek) van de 
straat gelijk weer links. 
Na ongeveer 100 m vindt u onze ingang aan uw linkerhand.

EIGEN VERVOER:
Vanuit Amsterdam (A2):
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. 
Ga na 0.8 km rechtdoor de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

Vanuit Den Haag (A12):
Volg de A12 richting Utrecht. Volg bij knooppunt Oudenrijn de 
borden richting Amsterdam / Centrum / Ring Utrecht. 
Neem na 2.8 km afslag 8 richting Centrum. Ga na 300 m rechtsaf 
de Dominee Martin Luther Kinglaan op, richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

Vanuit Den Bosch (A2):
Volg de A2 richting Utrecht. Neem afslag 8 richting Centrum. 
Ga na 300 m rechtsaf de Dominee Martin Luther Kinglaan op, 
richting Centrum. 
Vervolg verder route ‘A2 afslag 8 Centrum West’.

A2 afslag 8 Centrum West:
Vervolg de Dominee Martin Luther Kinglaan. Ga na 1 km linksaf 
de Weg der Verenigde Naties op, richting Centrum / Jaarbeurs.  
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Routebeschrijving BCN Utrecht CS
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300 - Fax: 030 - 2 542 509

BCN beschikt over twee locaties in Utrecht: 
BCN Utrecht (Daltonlaan) en BCN Utrecht CS (Catharijnesingel), 
controleert u goed bij welke locatie uw bijeenkomst plaatsvindt.



BCN informatie en reserveringen  •  030 - 256 73 91  •  reserveringen@bcn.nl  •  www.bcn.nl

Day Trip Parking: parkeer vanaf € 7,50* per dag 
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300 - Fax: 030 - 2 542 509

P+R

BCN beschikt over twee locaties in Utrecht: 
BCN Utrecht (Daltonlaan) en BCN Utrecht CS (Catharijnesingel), 
controleert u goed bij welke locatie uw bijeenkomst plaatsvindt.

PARKEREN
In de directe omgeving van BCN Utrecht CS vindt u diverse par-
keergelegenheid. Bij winkelcentrum Hoog Catharijne bevinden 
zich vier Interparking parkeergarages waar u nu tegen geredu-
ceerde tarieven vooraf, online uw parkeerplaats kan reserveren.

ONLINE UW PARKEERKAART BESTELLEN!
Via www.parkerencentrumutrecht.nl kunt u nu uw parkeer-
kaart vooraf bestellen en betaalt u vanaf € 7,50 per dag!*
Gereduceerde tarieven zijn alleen geldig in de volgende 
parkeergarages:
 
Moreelsepark  (P1) Spoorstraat 22 
Godebald   (P2) Spoorstraat 17
Radboud   (P3) Stationstraat 152 
Stationstraat  (P4) Stationstraat 29

* Prijswijzigingen onder voorbehoud.

GEMAK
Met Interparking online-reserveren kunt u vooraf online uw par-
keerplaats reserveren en betalen. U kunt binnenrijden op basis 
van uw opgegeven kenteken of via een verkregen QR-code. 
Wanneer u binnen de reserveringstijd de parkeergarage verlaat 
hoeft u ook niet meer vooraf langs de betaalautomaat.

HOE WERKT HET?
Om online een parkeerplaats te reserveren kiest u een datum bij 
het gewenste parkeergarage. Vervolgens klikt u op de button met 
de tekst ‘reserveer’. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt door-
loopt u vervolgens de volgende stappen: 
2. Persoonlijke gegevens 
3. Toegang 
4. Betalen 
5. Reserveringsbevestiging 
Wanneer de betaling succesvol is afgerond ontvangt u 
automatisch een bevestiging van uw reservering per e-mail.
In deze e-mail vindt u verdere instructies. 
U kunt dan de parkeergarage binnenrijden op basis van uw 
kenteken of via een verkregen QR-code.

RESERVERING WIJZIGEN OF ANNULEREN 
Wijzigen is alleen mogelijk door een reservering te annuleren.   
Annuleren is mogelijk tot 4 uur voor aanvang van de 
reserveringsperiode. In uw reserveringsbevestiging vindt u de 
link om uw reservering te annuleren. U krijgt dan een automa-
tisch gegenereerde e-mail met daarin een tegoedvoucher voor 
het verschuldigde bedrag (een code die een waarde heeft van 
het bedrag van uw geannuleerde reservering). Deze voucher is 
geldig gedurende 1 jaar na datum van de annulering.

Reserveren van de Day Trip Parking service geschiedt recht-
streeks via Interparking Nederland.
BCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor producten of 
diensten die via Interparking Nederland beschikbaar zijn gesteld.


