
 
 

 

 
Park Inn By Radisson Leuven 
Martelarenlaan 36 
3010 Leuven  
België 
 
Tel : ++32 16 61 66 00 
E-mail : sales.leuven@parkinn.com   
 
 

Routebeschrijving 

 
Aankomst per wagen : 

 
Via de E40 (van zuid, west, oost op autostrade Brussel- Luik)  
Rij richting Leuven op de E40 en neem de afrit 23a (Haasrode-Research) tot aan de 
N24 met richting Bierbeek (noord). Volg de N25 ongeveer 3.4 km tot als u aan een T-
splitsing komt. Hier draait u linksaf richting stadscentrum via de Tiensesteenweg (N3). 
Volg de N3 ongeveer 1.5 km en neem de zesde afslag richting Martelarenlaan. Het 
hotel zal u terugvinden aan uw linkerkant.  
 

Via de E314 (van noord, Limburg op autostrade Leuven- Hasselt)  
Wanneer u op de E314 bent moet u de afrit 20 (Wilsele) nemen en richting Kessel-Lo 

(zuiden) volgen. Blijf rechtdoor rijden (Vuntcomplex) in de richting van het 

stadscentrum. U zal tweemaal een rondpunt tegenkomen. Hier zal u bij beiden 

rechtdoor moeten rijden. De straatnaam zal veranderen in Kesseldallaan en verder in 

de Eenmeilaan. Na 2.6 km zal u het derde rondpunt tegenkomen. Hier draait u 

rechtsaf. U bevindt zich nu op het Baron August de Becker Remyplein. Na ongeveer 

300 meter aan de tweede afslag draait u rechts richting Diestsesteenweg (N2). Na 60 

meter rechtsaf slaan naar de Martelarenlaan (N292). Volg de weg en na 300 meter zal 

u ons hotel terugvinden aan uw rechterkant. 

 
Parking : 
Parking De Bond - Martelarenplein 18 - 3000 Leuven:  
http://parkingdebond.be/  
Parking Station – Martelarenlaan:  
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-
parking/my-b-parking/leuven  
Parking Kinepolis – Bondgenotenlaan 145 – 3000 Leuven: 
https://www.leuven.be/parkings/nl/wagens/parking-kinepolis  
 

http://parkingdebond.be/
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/leuven
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/leuven
https://www.leuven.be/parkings/nl/wagens/parking-kinepolis


 
 
Opgelet: deze parkings zitten snel vol. We raden u dan ook ten zeerste aan om met 
het openbaar vervoer te gaan, het hotel ligt net naast het station. 
 
Aankomst per trein : 
 
Leuven Centraal heeft een hoge frequentie treinen met meerdere treinverbindingen 

naar Brussel en directe treinverbindingen met Mechelen, Antwerpen, Gent, Luik en 

de Vlaamse Kust. De meeste andere bestemmingen net als mede internationale 

treinen zijn te bereiken via de dichtbij gelegen stations van Brussel. 

 

 


