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Routebeschrijving 

 

Vanuit Brussel / Mechelen (E19) 

Neem de E19 / Neem de ring van Antwerpen, richting Breda / Afrit Borgerhout (Exit 3), aan 

het einde ga linksaf aan de verkeerslichten / Na de 2de verkeerslichten draai linksaf naar de 

Noordersingel/R10 / Na de 2de verkeerslichten draai linksaf en direct rechtsaf naar de ingang 

van de parking van Post X. 

Vanuit Gent (E17) 

Neem de E17 / Neem de ring van Antwerpen, richting Breda / Afrit Borgerhout (Exit 3), aan 

het einde ga linksaf aan de verkeerslichten / Na de 2de verkeerslichten draai linksaf naar de 

Noordersingel/R10 / Na de 2de verkeerslichten draai linksaf en direct rechtsaf naar de ingang 

van de parking van Post X. 

Vanuit Hasselt (E313) 

Voeg in op de E313 via de brug naar Antwerpen/Brussel / Hou links aan en neem de afrit 

Borgerhout, aan het einde ga linksaf aan de verkeerslichten en rij de Noordersingel/R10 op / 

Na de 4de verkeerslichten draai linksaf en direct rechtsaf naar de ingang van de parking van 

Post X. 

Vanuit Breda/Nederland (E19) 

Voeg in op de A16 en rij verder op de E19 / Neem de afrit Berchem (exit4) / Draai rechtsaf 

naar de Grote Steenweg N1 / Ga aan het eerste verkeerslicht rechtsaf naar de 

Binnensingel/R10 / Na de 2de verkeerslichten draai rechtsaf naar de ingang van de parking 

van Post X. 
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Indien u met de wagen toekomt, beschikt het hotel over een ondergrondse parking. 

U kunt staan op niveau - 2 signalisatie Park Inn/Lidl volgen. 

Kosten voor 1 dag meeting komt neer op € 10.00 per wagen. 

Het is de ambitie van de stad Antwerpen om gezondere lucht te hebben in de stad. 

Daarom,is er een lage-emissie zone in het centrum. Gelieve hier te kijken voor meer details 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez 

  

Indien u te voet of met de fiets toekomt aan Berchem station graag de gele voetgangersbrug 

nemen tot de ingang van het hotel. 
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