
ROUTEBESCHRIJVING 
ARISTO EINDHOVEN

MET HET OPENBAAR VERVOER
Aristo Eindhoven ligt op loopafstand van NS station Eindhoven. U neemt de 
uitgang aan de stadszijde en steekt de straat over. U loopt 100 meter recht-
door en gaat dan naar rechts (Vestdijk) en  direct naar links. Na 200 meter ziet 
u Aristo aan uw rechterhand.  

VANUIT RICHTING ARNHEM/NIJMEGEN (A50)
U neemt afslag nr. 7 Eindhoven Centrum. Ga na 7 km bij het eerste verkeers-
licht links en volg Ring/Tongelre. Ga bij de rotonde rechtdoor. Na de ‘Insu-
linde- en Fuutlaantunnel’ gaat u bij de eerste verkeerslichten rechts (Tongel-
resestraat). Na het bruggetje gaat u rechts. Bij het tweede verkeerslicht steekt 
u de ‘Vestdijk’ over (Ten Hagestraat) waar aan uw rechterhand de ingang van 
parkeergarage de ‘Heuvel Galerie’ zich bevindt. 

VANUIT RICHTING AMSTERDAM / DEN BOSCH (A2)
U neemt de afslag Centrum/Woensel/Helmond (A58). Zie verdere route
beschrijving vanuit richting Arnhem/Nijmegen. 

VANUIT RICHTING TILBURG / BREDA (A58)
U neemt de afslag Nijmegen/Helmond (A50). Zie verdere routebeschrijving 
vanuit richting Arnhem/Nijmegen. 

VANUIT RICHTING ANTWERPEN/EERSEL (A67)
U neemt de afslag Eindhoven. Vervolg de weg tot aan de rotonde (knooppunt 
Leenderheide) en neem de derde afslag richting Eindhoven/Tongelre. Ga op 
de rotonde ‘Floraplein’ rechtdoor richting Centrum. Blijf Centrum volgen en 
neem ‘P-Heuvel Galerie’. 

VANUIT RICHTING MAASTRICHT/WEERT (A2)
U neemt afslag nr. 29-33 Waalre/Veldhoven. Neem op de rotonde de tweede 
afslag richting Eindhoven/Tongelre. Ga op de rotonde ‘Floraplein’ rechtdoor 
richting Centrum. Blijf Centrum volgen en neem ‘P-Heuvel Galerie’. 

VANUIT RICHTING VENLO (A67)  
U neemt afslag nr. 29-33 Eindhoven. Neem op de rotonde de eerste afslag 
richting Eindhoven/Tongelre. Ga op de rotonde ‘Floraplein’ rechtdoor rich-
ting Centrum. Blijf Centrum volgen en neem ‘P-Heuvel Galerie’. 

PARKEREN
U kunt parkeren in parkeergarage de ‘Heuvel Galerie’ (navigatieadres Ten 
 Hagestraat 6). Na uw bezoek kunt u bij de receptie een uitrijdkaart kopen. 
In de parkeergarage volgt u uitgang Vestdijk/Congrescentrum. Ga naar de 
begane grond in het winkelcentrum en neem uitgang Vestdijkpassage. Aan 
het einde van de passage, aan uw rechterhand bevindt zich Aristo. 

LADEN/LOSSEN
Op de ‘Vestdijk’ neemt u de eerste mogelijkheid links (Genderstraatje). Op de 
binnenplaats rechtsachter in de hoek kunt u bij de Aristo-deur aanbellen. Let 
op! Parkeren is hier niet toegestaan. 

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.ARISTO.NL OF BEL 040  243 62 97
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Navigatie instelling parkeren
Toets ‘Ten Hagestraat 6’ in op 
uw navigatiesysteem om te 
 parkeren in de ‘Heuvel Galerie’. 

Parkeeralternatief 
Een (goedkoper) alternatief voor 
parkeren in Qpark ‘Heuvel Ga
lerie’ is het BBAterrein (Raiffei
senstraat), terrein Tramstraat of 
 parkeergarage De Lage Landen. 

Bekijk de openingstijden en 
tarieven. 

ARISTO EINDHOVEN Navigatieadres: Q-park de Heuvel Galerie Ten Hagestraat 6 Eindhoven
   Bezoekadres: Vestdijk 30 5611 CC  Eindhoven 
   T: 040 - 243 62 97 F: 040 - 297 84 80 E: eindhoven@aristo.nl I: www.aristo.nl

VOOR RESERVERINGEN: 0900 - 235 27 47 (€ 0,10 per minuut)

ARISTO EINDHOVEN  •  ARISTO AMSTERDAM  •  ARISTO UTRECHT

http://www.eindhoven.nl/artikelen/Overzicht-parkeerplaatsen.htm
http://www.eindhoven.nl/artikelen/Overzicht-parkeerplaatsen.htm

