Klimop-opleidingen
Verzamelgebouw Zuid
Strevelsweg 700 - 208
3083 AS Rotterdam
Klimop-opleidingen bevindt zich in het Verzamelgebouw Zuid op de tweede etage:
kamer 208.

Je komt met eigen vervoer:
Invoer navigatiesysteem: Strevelsweg 700
LET OP:
DE MAASTUNNEL IS AFGESLOTEN VAN IN DE RICHTING VAN NOORD NAAR
ZUID
tot de zomer van 2019.

Parkeren op Rotterdam Zuid:
Dit kan alleen met KENTEKENPARKEREN.
Betaal met een betaalpas, creditcard of 06-parkeren via een App.
Betaald parkeren:
•
•

maandag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur.
vrijdag = koopavond tot 21.00 uur.

Gratis parkeren:
•
•

na 18.00 uur, m.u.v. vrijdagavond = koopavond.
of verder weg van het gebouw mogelijk.

Je komt met het Openbaar Vervoer:
Vanaf Den Haag Centraal of vanaf Rotterdam Centraal Station of vanaf station Beurs neem je
de Metrolijn D of E richting Slinge of Tussenwater of De Akkers Spijkenisse
naar het metrostation Zuidplein. Ook stads- en streekbussen komen aan op dit metro- en
busstation.
Uitgang winkelcentrum aanhouden. Door het winkelcentrum lopen en borden Ikaziaziekenhuis volgen. Je komt voorbij de HEMA aan je linkerhand. Door een schuifdeur op een
loopbrug over de weg. Trap aflopen. Vervolgens bij de verkeerslichten oversteken.

Aan je linkerhand passeer je Zuidstad Vastgoed Adviseurs en rechts van je passeer je
tandartsenpraktijk Lie. Even verderop zie je aan je rechterhand Café-Restaurant Rustburcht.
Loop ca. 50 meter rechtdoor naar het Verzamelgebouw Zuid. Bij de rode brievenbus PostNL
is de hoofdingang van het Verzamelgebouw Zuid.
In het Verzamelgebouw Zuid:
Aangekomen bij de hoofdingang van het Verzamelgebouw Zuid, neem je de lift naar de 2e
etage.
Vanuit de lift ga je rechtsaf richting de deur en na deze deur op de galerij direct weer rechtsaf.
Je gaat helemaal rechtdoor een lange gang in. Deze wordt onderbroken door een deur.
Aan het einde van deze gang vind je aan de linkerzijde in de hoek de ingang van Klimopopleidingen kamer 208.

