LEUK DAT JE EEN BEZOEK BRENGT!

ROUTEBESCHRIJVING
Ons kantoor ligt aan een nieuwe weg en is daarom
door verschillende navigatie-systemen niet goed
vindbaar. Ons adres is Mammoet 2, 5236 NV
’s-Hertogenbosch, maar als je met de auto komt
adviseren wij je onderstaande instructies op te volgen.
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GOOGLE MAPS
Voer in Google Maps ‘Blue Dragon’ in.
Deze zal je begeleiden via de juiste route maar let op:
Angle-Right	Rijd voorbij het Fletcher Hotel nog enkele meters
rechtdoor en volg de weg door de poort tot aan de
slagbomen
Angle-Right	B el hier aan en geef aan dat je een afspraak hebt
bij Blue Dragon en parkeer op het terrein
Angle-Right	De receptionistes verwelkomen je bij binnenkomst
OVERIGE NAVIGATIE
Gebruik het adres van het nabijgelegen Fletcher Hotel:
Burgemeester Burgerslaan 50, 5245 NH Rosmalen
Angle-Right	S la niet af naar het parkeerterrein van het Fletcher
Hotel, maar rijd nog enkele meters rechtdoor en
volg de weg door de poort tot aan de slagbomen
Angle-Right	Bel hier aan en geef aan dat je een afspraak hebt
bij Blue Dragon en parkeer op het terrein
Angle-Right	De receptionistes verwelkomen je bij binnenkomst

NAVIGATIEADRES
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5245 NH Rosmalen
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ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO
VANAF DE A2 VANUIT UTRECHT
Angle-Right	Neem afslag 20 (Rosmalen).
Angle-Right	Houd rechts aan en sla bij de stoplichten rechtsaf.
Angle-Right	Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan bij de
stoplichten.
Angle-Right	Volg de linkerrijstrook om linksaf te slaan bij
de stoplichten in de richting van het Mariannepad.
Angle-Right	Blijf de weg volgen. Rijd voorbij het Fletcher Hotel
nog enkele meters rechtdoor, en volg de weg door
de poort tot aan de slagboom bij het grote ronde
gebouw.
VANAF DE A2 VANUIT EINDHOVEN/
NIJMEGEN/TILBURG
Angle-Right	Neem afslag 20 (Rosmalen).
Angle-Right	Ga bij de stoplichten rechtdoor.
Angle-Right	Blijf de weg volgen. Rijd voorbij het Fletcher Hotel
nog enkele meters rechtdoor, en volg de weg door
de poort tot aan de slagboom bij het grote ronde
gebouw.
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Je kunt bij de slagboom aanbellen om
te parkeren op het terrein. Geef bij de
receptie aan dat je een afspraak
hebt bij Blue Dragon.

Busroute vanaf
Station Rosmalen

BLUE DRAGON
Mammoet 2
5236 NV ’s-Hertogenbosch
ROUTEBESCHRIJVING
PER OPENBAAR VERVOER MET DE TREIN:
Uitstappen op Centraal Station ‘s-Hertogenbosch of
Station Rosmalen. Vervolg de route met de bus.

Brabantpoort

VANAF CENTRAAL STATION
‘S-HERTOGENBOSCH MET DE BUS:
Angle-Right	Neem Arriva Bus 4 richting Rosmalen Vlietdijk
Angle-Right	Stap uit bij halte De Reit
Angle-Right	Loop in ongeveer 15 minuten naar Blue Dragon
VANAF STATION ROSMALEN MET DE BUS:
Angle-Right	Neem Arriva Bus 4 richting Kruiskamp via CS
Angle-Right	Stap uit bij halte Brabantpoort
Angle-Right	Loop in ongeveer 8 minuten naar Blue Dragon

De Reit

Busroute vanaf
Centraal Station
‘s-Hertogenbosch

bluedragon.nl

Actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer is
te vinden op www.ns.nl en www.9292ov.nl.

