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Hoofd
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Afslag SCHIPHOL
(Den Haag / Rotterdam)

Amsterdam A4

A4 Den Haag / Rotterdam

Afslag SCHIPHOL
(Amsterdam / Utrecht)

Route per auto

de borden naar Privium Excellence en het VIP centre.
Deze borden staan langs de weg. Bij de volgende

Vanaf A4 Amsterdam:

verkeerslichten gaat u rechtsaf de Schiphol Boulevard op,

Neem op de snelweg afslag Schiphol. Houd links aan en volg

vervolgens neemt u de eerste weg links (Jan Plezierweg).

de borden ‘Lang Parkeren’. Blijf links aanhouden en voeg links

U rijdt achter het citizenM hotel langs. Aan het einde van

uit op de afrit. Sla aan het einde van de afrit rechtsaf de

de weg gaat u met de bocht mee naar links. U passeert Privium

Schiphol Boulevard op. Bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf

Excellence (aan uw rechterhand) en neemt direct de volgende

de Westelijke Randweg (uitvoegstrook) op. Volg vanaf

afslag rechts. U staat voor de slagboom, dit is de ingang van

hier de borden naar Privium Excellence en het VIP centre.

het VIP centre.

Deze borden staan langs de weg. Bij de volgende
verkeerslichten weer rechtsaf, vervolgens neemt u de eerste

Route per openbaar vervoer

weg links (Jan Plezierweg). U rijdt achter het citizenM hotel
langs. Aan het einde van de weg gaat u met de bocht mee

Als u met de trein of bus komt, loopt u naar Aankomsthal 4.

naar links. U passeert Privium Excellence (aan uw rechterhand)

Vervolgens neemt u de uitgang naast de Starbucks richting

en neemt direct de volgende afslag rechts. U staat voor

de Privium Excellence garage en slaat u rechtsaf. U kunt zich

de slagboom, dit is de ingang van het VIP centre.

melden bij het welkomstbord naast de ingang van het VIP
centre. Hier wordt u verwelkomd door één van onze

Vanaf A4 Den Haag/Rotterdam:

medewerkers.

Neem op de snelweg afslag Schiphol. Houd daarna rechts aan
en volg de borden ‘Lang Parkeren’. Bij de verkeerslichten aan

Tel: 020 601 2180

het eind van de afrit gaat u linksaf de Westelijke Randweg op;

vipcentre@schiphol.nl

houd hierna de uitvoegstrook naar rechts aan. Volg vanaf hier

schiphol.nl/vip

Exclusive travel all the way. At Amsterdam Airport

