Routebeschrijving
Herenstraat 64a 1hg, 1406 PH Bussum
Met de auto:
Neem vanaf de A1 afslag 7: Naarden-Bussum. Volg hier Bussum en vervolgens
Bussum-Centrum. Na de Shell aan je linkerhand rijd je drie rotondes voorbij, waarna
je het spoor overgaat. Hier ben je al op de Herenstraat, deze buigt na twee
dwarsstraten iets naar links. Hier mag je niet inrijden, vandaar dat je even schuin
rechtdoor rijdt en vervolgens de eerste mogelijkheid links neemt, vervolgens kun je
hier of iets verderop parkeren. Dit is de Nieuwe ‘s Gravenlandseweg. Het is dan nog
enkele minuten lopen.
***LET OP. In verschillende straten is alleen parkeren voor vergunninghouders.
Zie het bijgevoegde kaartje met de bruine gemarkeerde straten waar alleen
vergunninghouders mogen parkeren.
Er is ook een parkeergarage naast de schoenenzaak Scapino vlak voor de 3e
rotonde (betaald parkeren).
Academie Hypnos (nr 64A) vind je tegenover de Eikenlaan, even het grintpad over,
langs nr 64B.
Met de trein:
Stap uit bij station Naarden-Bussum. Vanaf dit station is het ongeveer 10 minuten
lopen. Ga rechtsaf vanuit de hoofdingang van het station. Het spoor is nu aan je
rechterhand. Loop langs het spoor tot de tweede zijstraat, Meerweg. Ga hier rechtsaf
het spoor over en sla direct linksaf. Nu heb je het spoor aan je linkerhand. Je loopt
door totdat je de Herenstraat kruist. Ga rechtsaf de Herenstraat in en steek direct
over naar de andere kant van de weg. Hier buigt de Herenstraat iets naar links.
Steek weer de straat over.
Academie Hypnos (nr 64A) vind je tegenover de Eikenlaan, even het grintpad over,
langs nr 64B.
Voor eventuele vragen: 06-44998897
Goede reis en welkom!

Parkeergebied vergunninghouders Bussum West

Regels parkeren met vergunning
Deze vergunning is geldig voor de gemarkeerde plaatsen op deze kaart. Gebruik van een parkeervergunning
van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 – 18.00 uur.
Let op:
De vergunning is niet geldig bij parkeerplaatsen met een betaalautomaat.

