Routebeschrijving Posthoornkerk
Haarlemmerstraat 124-126, 1013 EX Amsterdam
Per auto

De Posthoornkerk staat in één van de drukste delen van het centrum.
De locatie is niet erg goed met een auto te bereiken en het is in deze
buurt lastig om een auto te parkeren. Het is dus raadzaam de auto in
een parkeergarage te parkeren en vanaf daar te lopen of het
openbaar vervoer te gebruiken. Indien u er met de auto moet zijn: de
weg voor het Centraal Station (Prins Hendrikkade) in de richting van
Haarlem volgen. Bij de verkeerslichten bij Droogbak linksaf, over de
Singel, eerste mogelijkheid rechtsaf de Brouwersgracht op. Deze
uitrijden tot aan de Korte Prinsengracht. Rechtsaf Haarlemmerstraat
in. Op nummer 124-126 is de ingang van de Posthoornkerk.

Parkeergarage

Interparking IJDock
Openingstijden: 24 uur per dag open
Uurtarief: € 6,00
Per 24 uur € 40,00
Informatie: 088 542 1300
www.parkereninijdock.nl
Parking Amsterdam Centraal (P1):
Openingstijden: 24 uur per dag open
Uurtarief: € 3,50
Per 24 uur maximaal € 45,00
Capaciteit: 465 parkeerplaatsen
Informatie: 020 6385330
www.p1.nl
Parkeergarage Willemspoort
Openingstijden: 24 uur per dag open:
Per uur: € 6,30
Per 24 uur € 63,00
Capaciteit: 203 parkeerplaatsen
www.parkeren-amsterdam.com/parkeergarage-willemspoort

Per openbaar vervoer

De Posthoornkerk staat op loopafstand van het Centraal Station.
Vanuit het station de Prins Hendrikkade naar rechts toe volgen tot aan
de Singel. Bij het begin van de Singel de Haarlemmerstraat in. Op
nummer 124-126 staat de kerk.
U kunt vanaf het Centaal Station ook buslijn 18 of 21 nemen.
U kunt dan uitstappen bij halte Buiten Brouwersstraat.

Over water

In de Brouwersgracht, tussen de Keizers- en de Herengracht, ligt een
zeer geschikte, openbare steiger, waar goed op en afgestapt kan
worden (boten mogen er echter niet blijven liggen).

Per fiets / lopend

Vanaf het Centraal Station is het 10 minuten lopen
en 5 minuten fietsen.

