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1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
New Babylon

P Q-Park CS-New Babylon

Routebeschrijving
Pels Rijcken bevindt zich op de tweede etage van New Babylon, direct gelegen naast Den Haag Centraal Station.
New Baylon is te bereiken via het Anna van Buerenplein en via het Koningin Julianaplein.
Met het openbaar vervoer
Ons kantoor ligt, wanneer u Den Haag Centraal Station aan de rechter zijkant verlaat,
direct aan uw rechterhand. De ingang bevindt zich aan de Bezuidenhoutseweg nr. 57.
Plan uw reis op 9292ov.nl of met de treinplanner van de NS .
Met de auto
New Babylon ligt vlakbij de Utrechtse Baan, die van de snelwegen A4 en A12 naar
het centrum van de stad loopt. De dichtstbijzijnde parkeergarage is die onder ons
kantoorpand, te weten Q-Park CS–New Babylon aan de Prinses Irenestraat.

Gebruik de routebeschrijving hieronder of gebruik de ANWB routeplanner.

Vanuit richting Utrecht (A12), Rotterdam (A13) en Amsterdam (A4)
• Volg de A12 richting Den Haag/Voorburg
• Neem op de A12 afrit 2 richting Den Haag centrum/Centraal Station
• Sla bovenaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf
(sorteer voor in de tweede baan voor linksaf)
• Ga direct voor het Prins Bernhardviaduct de
(ventweg) Prins Willem-Alexanderweg op
• De ingang van de parkeergarage Q-Park CS–New Babylon
bevindt zich links onder het viaduct

Vanuit richting Amsterdam (A4)/Wassenaar (N44)
• Volg de Benoordenhoutseweg
• Sorteer links voor richting Utrecht = Boslaan
• Ga NIET de Utrechtsebaan op maar blijf rechts rijden op de ventweg
• Ga bij de stoplichten rechts
• De parkeergarage bevindt zich na 100 m. aan uw linkerhand
Looproute van parkeergarage CS-New Babylon naar
kantoor Pels Rijcken
• Pels Rijcken is vanuit de centraal gelegen Q-park loge met
de lift te bereiken
• Neem de lift naar de 2e etage en volg de verwijsborden

