
route a: vanuit de richting Amsterdam en Den Haag
A13 richting Rotterdam, bij Kleinpolderplein richting

Centrum volgen, bij tweede stoplicht borden

Euromast/Maastunnel volgen, na stoplicht rechtertunnel

nemen, bij stoplicht links. U komt nu uit op het Weena. 

Zie verder plattegrond.

route b: vanuit de richting Utrecht
A20 richting Den Haag / Hoek van Holland, afslag

Rotterdam Centrum / Schiebroek / Hillegersberg, bij

einde afslag borden Centrum volgen (Schieweg /

Schiekade). U komt nu uit op het Hofplein (zie verder:

kaartje).

route c: vanuit de richting Breda en Dordrecht
Kies op de A16 de rechterbaan (volg Kralingen/

Rotterdam Centrum). Rij over de Van Brienenoord-brug,

eerste afslag (Rotterdam Centrum). Aan het einde van

de afslag, op de rotonde linksaf richting Centrum, de

Maasboulevard op. Rechtdoor (langs de Boompjes). Bij

Hotel Intell (aan uw rechterhand) gaat u rechtsaf de

Schiedamsedijk op. Volg deze tot aan de kruising

Coolsingel-Westblaak. Ga op deze kruising naar links de

Westblaak op of ga rechtdoor de Coolsingel op (zie

verder: kaartje). 

1  Entree Grote Zaal / Kassa (Schouwburgplein 50)

2  Entree Jurriaanse Zaal (Kruisplein 30)

3  Artiesteningang (Kruisstraat 2)

4  Entree Willem Burger Zaal (Kruisplein 40)

5  Entree Eduard Flipse Zaal (Karel Doormanstraat 223)

parkeergarages
In de directe omgeving van de Doelen bevinden

zich drie parkeergarages: 

Parking Schouwburgplein, onder het Schouwburg-
plein. De ingang van deze garage bevindt zich aan 

de voorzijde van de Doelen. 

Parking Plaza, onder winkelcentrum Plaza.
De ingang van deze garage bevindt zich aan de

Kruisstraat, achter de Doelen. 

Parking Weena, schuin tegenover de Doelen. 
De ingang van deze garage bevindt zich aan 

de Karel Doormanstraat. 

openbaar vervoer
De Doelen ligt in het hart van Rotterdam, direct

tegenover Centraal Station Rotterdam en op

loopafstand van vijf grote hotels. Metro, bussen en

trams stoppen voor de deur. 

Vanaf Schiphol is er ieder half uur een directe

treinverbinding met Rotterdam, en ook vanaf

Rotterdam International Airport bent u snel in de

Doelen.

routebeschrijving


