met het openbaar vervoer

met de auto

vanaf centraal
station (CS)

vanaf station
hollands spoor (HS)

vanuit rotterdam
en utrecht

• T
 ram 17 of spitstram 10 richting
Statenkwartier. Instappen aan de
zijkant van het Centraal Station,
uitstappen bij de halte Buitenhof
(tram 17) of halte Kneuterdijk (spits
tram 10).
• Bus 22 richting Scheveningen of bus
24 richting Kijkduin. Instappen op
het busplatform van het Centraal
Station (boven), uitstappen bij de
halte Kneuterdijk.

• T
 ram 1 richting Scheveningen
Noorderstrand, tram 17 of spits
tram 10 richting Statenkwartier.
Instappen aan de voorkant van het
Hollands Spoor, uitstappen bij de
halte Buitenhof (tram 17) of halte
Kneuterdijk (tram 1 en spitstram 10).

Neem de A12 en ga via het Prins
Clausplein richting CentrumRing.
Aan het eind linksaf naar de ZuidHollandlaan en daarna linksaf naar de
Koningskade. Direct links is de ingang
van de ondergrondse parkeergarage
Malieveld.

vanuit amsterdam
Neem de A44 richting Den Haag. Aan
het eind linksaf naar de Koningskade.
Direct links is de ingang van de on
dergrondse parkeergarage Malieveld.

CAOP

openingstijden van
de parkeergarage
malieveld

Bushalte Kneuterdijk
(22 en 24)

Van 6.30 tot 21.30 uur. Tot 22.00 uur
op woensdag en donderdag.
Zaterdag van 8.00 tot 19.00
uur (zondag gesloten).

Tramhalte Kneuterdijk
(1 en 10)

looproute vanaf de
parkeergarage (10 min.)

Tramhalte Buitenhof
(17)

Loop vanuit de uitgang linksaf
naar de verkeerslichten. Steek
(rechtsaf) de weg over.Verderop is
aan de rechterkant de ambassade
van de V.S.. Voorbij de hekken gaat
u rechtsaf het Lange Voorhout op.
Helemaal aan de linkerkant, bij de
Posthoorn, slaat u links de hoek om.
Het CAOP is op nummer 9-13.
Tramhalte Centraal Station
(10 en 17)

Busplatform Centraal Station,
boven (22 en 24)

Betaald parkeren in de
haagse binnenstad
Maandag tot en met zaterdag
van 10.o0 tot 22.00 uur. Zondag
van 12.00 tot 22.00 uur.

Bezoekadres

Lange Voorhout 9-13, 2514 EA Den Haag

postadres

Postbus 556, 2501 CN Den Haag

telefoon

070 - 376 57 65

fax

070 - 345 75 28

internet

www.caop.nl

e-mail

info@caop.nl
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