Routebeschrijving Redbreast
Symphony Offices
Gustav Mahlerplein 27, 1082 MS Amsterdam,
Telefoon +31 (0)20 891 2100

Google Maps
https://www.google.nl/maps/place/Gustav+Mahlerlaan+27,+1082+Amsterdam/@52.3367131,4.87280
39,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60a05744d50d5:0xbfc0c99d407b54f0

Openbaar vervoer
Symphony Offices bevindt zich op drie minuten loopafstand van Station Amsterdam Zuid, waar
treinen, metro’s, trams en bussen stoppen.
 Trein/Schiphol:


Vanaf Schiphol vertrekt iedere 10 minuten een trein naar NS station Amsterdam Zuid
(reisduur circa 8 minuten). Station Amsterdam Zuid is tevens goed bereikbaar vanuit de
meeste treinstations in Nederland

 Station Amsterdam Zuid – Gustav Mahlerlaan


In de centrale stationshal neemt u de uitgang Zuid/Mahlerlaan. U komt dan uit op het
Gustav Mahlerplein



Als u het plein oversteekt, is Symphony Offices het linker van de twee oranje stenen
gebouwen recht voor u



Bij de centrale receptie van Symphony Offices wordt u verder gewezen richting ons
kantoor

Auto
 Vanuit richting Utecht/Amersfoort:


Vanaf A 10 ringweg zuid afslag S 109 Amsterdam RAI



Einde van de afslag linksaf (volg de borden WTC). Bij de eerste verkeerslichten gaat u
direct rechtsaf. U rijdt nu over De Boelelaan



Na circa 700 meter gaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan



Bij het eerste verkeerslicht gaat u linksaf naar de Gustav Mahlerlaan



Aan uw linkerhand ziet u (als eerste, oranje gebouw) Symphony Offices liggen



Vóór het gebouw gaat uw linksaf de Leo Smitstraat in



Aan uw rechterhand is de ingang van de parkeergarage



Bij de centrale receptie van Symphony Offices wordt u verder gewezen richting ons
kantoor

 Vanuit richting Den Haag/Haarlem


Vanaf A 10 ringweg zuid afslag S 109 Amsterdam RAI



Einde van de afslag rechtdoor (volg de borden WTC), door de tweede rijbaan vanaf
links te nemen. De weg buigt eerst rechtsaf en dan, bij de volgende verkeerslichten (na
circa 75 meter), weer linksaf. U rijdt nu over De Boelelaan



Na circa 700 meter gaat u rechtsaf naar de Van Leijenberghlaan



Bij het eerste verkeerslicht gaat u linksaf naar de Gustav Mahlerlaan



Aan uw linkerhand ziet u (als eerste, oranje gebouw) Symphony Offices liggen



Vóór het gebouw gaat uw linksaf de Leo Smitstraat in



Aan uw rechterhand is de ingang van de parkeergarage



Bij de centrale receptie van Symphony Offices wordt u verder gewezen richting ons
kantoor

