Bereikbaarheid Veiligheidsmuseum PIT

Bezoekadres
Schipperplein 4
1315SB Almere

Met het openbaar vervoer
Veiligheidsmuseum PIT is vanaf Station Almere Centrum op 10 minuten
loopafstand.

Trein
NS-station Almere Centrum is per intercity uitstekend te bereiken vanuit
de Randstad en het Gooi. En ook vanuit Zwolle bent u via de nieuwe
Hanzelijn binnen drie kwartier in Almere. Vanaf het NS-station loopt u in
ongeveer tien minuten naar PIT.
Bus
Bij NS-station Almere Centrum stoppen alle stadsbussen en veel
streekbussen uit o.a. Utrecht, Amsterdam, het Gooi en Nijkerk. Vanaf
hier is het ongeveer tien minuten lopen naar PIT. De dichtstbijzijnde
bushaltes ‘Passage’ en ‘Stadhuisplein’ zijn een paar honderd meter
vanaf PIT.

Looproute vanaf Station Almere Centrum
Veiligheidsmuseum PIT is vanaf Station Almere Centrum op 10 minuten
loopafstand. U loopt over het Stationsplein recht door de Stationstraat.
Aan het einde van de Stationstraat loopt u rechtdoor over het
stadhuisplein omhoog naar de diagonaal richting het Forum. Op het
Forum gaat u bij de KFC naar rechts. Daar loopt u rechtdoor langs de
mediamarkt. Voorbij de MediaMarkt gaat u links de trap af naar het
Schipperplein. Sla rechtsaf en loop langs de gevel direct naar de
ingang van Veiligheidsmuseum PIT.

Met de auto
Rijdt u met een navigatiesysteem? Vul dan het volgende adres van de
Schippergarage vlakbij PIT in:
Brouwerstraat 3
1315 BL Almere
Vanaf de A6 - Neem afrit 5: Almere-Stad Centrum. Onderaan de afrit
slaat u linksaf naar de Veluwedreef/de s103. Zie verder bij *
Vanaf de A27 - Neem afrit 36: Almere-Haven naar de N305 richting
Almere Stad/Zeewolde/Almere Haven. Sla linksaf naar de
Waterlandseweg/de N305. Ga rechtdoor en vervolg de weg naar de
Veluwedreef/de s103. Zie verder bij *

* Rijd de Veluwedreef af tot het kruispunt de Cinemadreef/de John
Guildgudpoort. Sla hier linksaf richting het centrum. Bij de tweede
verkeerslichten slaat u linksaf naar de Hospitaaldreef. Ga rechtdoor
over 2 rotondes. Volg de weg naar de Krakeling. Neem op de rotonde
(vorm van een krakeling) de 3e afslag naar de Flevostraat/de
Krakeling. U rijdt rechtdoor aan u rechterhand de Schippergarage in
(dus niet de heuvel op). Hier kunt u de auto parkeren. Volg in de
garage de bewegwijzering naar PIT. De Schippergarage is op
hetzelfde niveau, direct naast PIT gelegen. Loop in de garage over het
zebrapad naar de achteruitgang richting het Schipperplein. Zo loopt u
direct naar de ingang van Veiligheidsmuseum PIT.
Parkeren
Parkeren kan in de Schippergarage, gelegen naar PIT. U kunt
doorrijden naar het einde van de garage. U bevindt zich dan op het
niveau van de ingang van PIT, grenzend aan de garage. De
inrijdhoogte is maximaal 2 meter, de kosten zijn € 2,- per uur. Het
maximale dagtarief is € 9,50. Het avondtarief van 18.00 uur is maximaal
€ 5,-.

