Crowne Plaza Maastricht
Ruiterij 1
6221 EW Maastricht
tel. 043-3509191
Routebeschrijving vanuit het noorden:
Autoweg A2 Maastricht richting Luik. Houdt de borden ter hoogte van Maastricht: Cadier en Keer / Berg en Terblijt
/ Hasselt / Maastricht aan ( N2 ) en neem afrit 53 + 54. Vervolgens volgt u deze weg tot aan het stoplicht en
sorteert u voor op de 2 meest rechtse rijstroken. Hier slaat u rechtsaf tot aan het volgende stoplicht. volg de 2
e
meeste rechtse rijstroken tot aan het stoplicht en sla rechtsaf. Voorsoorteer op de linker rijbaan tot aan het 2
stoplicht.
e

Houd deze rijbaan aan neem bij het 2 stoplicht de rechter afslag. Volg de Meerssenerweg 2 km en volg de weg
mee naar rechts richting de Sphinxlunet. Ga bij het eerstvolgende stoplicht naar rechts richting het avenue
Ceramique. Neem de linker afslag bij het stoplicht en vervolg u weg op het Hoogburgplein. In deze woonwijk
rechtdoor blijven rijden totdat u vervolgens bij ijssalon Luna Rossa aankomt. Hier slaat u kort linksaf en
vervolgens direct rechtsaf om bij ons hotel te arriveren. Aan de rechterzijde bevindt zich onze parkeerplaats waar
u toegang mee heeft met het wachtwoord : 1992.
Parkeren.
Direct langs het hotel bevindt zich een parkeergarage van Q-park. De ingang hiervan ligt onder het café aan de
overkant van het pleintje welke direct langs het hotel ligt.
Bij aankomst voert men de volgende toegangscode in: 1992
De gasten ontvangen dan een wit toegangskaartje en mogen de garage inrijden. Dit wit toegangskaartje dient
goed bewaard te worden.
Indien het besloten gedeelte in de garage vol is, kunnen de gasten in de garage doorsteken naar het publieke
gedeelte.
In de garage bevind zich ook een toegang naar het hotel.
Bij vertrekt rekent men het parkeren af bij de receptie en dan ontvangt men nog een rood uitrij kaartje.
Bij het uitrijden voert men eerst het rode en dan direct het witte kaartje in.
De kosten voor een dagkaart bedragen € 18,50
Routebeschrijving vanuit het zuiden:
Autoweg A2 Luik richting Maastricht. Neem afrit Berg & Terblijt/ Maastricht Centrum Noord. Sla na de afrit direct
na de afrit rechts, (dus niet linksaf richting Cadier & Keer/Vaals). Rij vervolgens rechtdoor (John F. Kennedy
Singel) o.a. langs het MECC. Neem de eerste rechts (Renier Nafzgerstraat) en ga vervolgens bij de rotonde
de
rechts af. Volg deze weg (Avenue Ceramique). Sla bij de 2 stoplichten links af. In deze woonwijk rechtdoor
blijven rijden totdat u vervolgens bij Ijssalon Luna Rossa aankomt. Hier slaat u kort linksaf en vervolgens direct
rechtsaf om bij ons hotel te arriveren. Bij het hotel kunt u uw parkeerkaartje a € 18,50 ophalen om in de
naastgelegen Q-park garage te parkeren. Zonder kaartje kunt u de parking niet inrijden.
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