Routebeschrijving Redbreast Associates N.V.
New Babylon Gardens
Anna van Buerenplein 41
2595 DA Den Haag
Telefoon +31 (0)85 8226 380

 Trein:


Vanaf Schiphol vertrekt er iedere 15 minuten een trein naar NS station Den Haag
Centraal (reisduur ca 29 min).



Vanaf Utrecht Centraal vertrekt er elke 15 minuten een trein naar NS station Den Haag
Centraal (reisduur ca 37 min).



Plan uw reis op 9292ov.nl of met de treinplanner van de NS.

 Station Den Haag Centraal – New Babylon Gardens:


Het New Babylon gebouw ligt direct aan uw rechterhand als u Den Haag Centraal Station
aan de rechter zijkant verlaat.



New Babylon Gardens bevindt zich op de vierde verdieping van het New Babylon
gebouw.



De vierde verdieping is niet direct per lift vanaf de begane grond te bereiken, maar wel
met de liften vanaf de tweede verdieping.



De tweede verdieping is bereikbaar via de roltrappen en liften vanaf de begane grond die
u kunt vinden via de ingangen op het Anna van Buerenplein, het Koningin Julianaplein en
het stationsplein van NS Station Den Haag Centraal.



Wij verzoeken u zich op de tweede verdieping te melden bij de receptie van New Babylon
Gardens (tegenover de roltrap en naast restaurant Piazza) zodat wij u daar kunnen
ophalen en naar de vierde verdieping kunnen begeleiden.

 Auto vanuit richting Utrecht (A12)/Amsterdam (A4) en Rotterdam (A13):


Volg de A12 richting Den Haag/Voorburg.



Neem op de A12 afrit 2 richting Den Haag centrum/Centraal Station.



Sla bovenaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf (sorteer voor in de tweede baan voor
linksaf).



Ga direct voor het Prins Bernhardviaduct de (ventweg) Prins Willem-Alexanderweg op.



De ingang van de parkeergarage Q-Park CS–New Babylon bevindt zich links onder het
viaduct.

 Auto vanuit richting Amsterdam (A4 en daarna A44) / Wassenaar (A44):


Volg de Benoordenhoutseweg.



Sorteer links voor richting Utrecht (Boslaan.)



Let op: ga NIET de Utrechtsebaan op maar blijf rechts rijden op de ventweg.



Ga bij de stoplichten rechts.



De ingang van de parkeergarage Q-Park CS–New Babylon bevindt zich na 100 m links
onder het viaduct.

 Vanuit de parkeergarage naar New Babylon Gardens:


New Babylon Gardens bevindt zich op de vierde verdieping van het New Babylon
gebouw.



Vanuit de parkeergarage neemt u de lift naar de tweede verdieping.



De vierde verdieping is niet direct per lift vanaf de begane grond te bereiken, maar wel
met de liften vanaf de tweede verdieping.



Wij verzoeken u zich op de tweede verdieping te melden bij de receptie van New Babylon
Gardens (tegenover de roltrap en naast restaurant Piazza) zodat wij u daar kunnen
ophalen en naar de vierde verdieping kunnen begeleiden.

