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ROUTEBESCHRIJVING 
 

 
EINDHOVEN - HASSELT 
Neem in Eindhoven de N69 Eindhoven-Hasselt. 
Bij aankomst in Hasselt richting centrum volgen. 
Aan de verkeerslichten op de kleine ring van Hasselt rechts afslaan. 
Holiday Inn Hasselt bevindt zich na +/- 200m aan de linkerkant. 
Holiday Inn Express Hasselt bevindt zich na +/- 400m aan de linkerkant. 
Q-Park Molenpoort (betalend) bevindt zich onder Holiday Inn Hasselt. 
 
BRUSSEL - HASSELT 
Neem in Brussel de E40 richting Leuven-Luik. 
In Leuven de A2 (=E314) richting Hasselt-Genk-Aachen nemen tot in Lummen. 
Aan de verkeerswisselaar te Lummen de E313 naar Hasselt nemen. 
In Hasselt afslag 27 nemen en volg de N2 naar Hasselt. Steeds richting centrum 
aanhouden. 
Aan de verkeerslichten op de grote ring (aan uw linkerkant ligt de Brico), rechtdoor 
rijden (Kuringersteenweg 
- Koningin Astridlaan), het centrum in. 
De eerst volgende verkeerslichten rechts afslaan op de kleine ring en onmiddellijk 
links afslaan. 
Vanaf dan volgt u de weg aangegeven in het roze op het plannetje (Ridder 
Portmansstraat - 
Maagdendries - Dr Willemsstraat - Dorpsstraat - Isabellastraat - Gasthuisstraat). 
De inrit van Q-Park Molenpoort (betalend) bevindt zich aan uw rechterkant 
(Gasthuisstraat) en geeft 
rechtstreeks toegang tot Holiday Inn Hasselt. 
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ANTWERPEN - HASSELT 
Neem in Antwerpen de E313 richting Hasselt. 
In Hasselt afslag 27 nemen en volg de N2 naar Hasselt. Steeds richting centrum 
aanhouden. 
Aan de verkeerslichten op de grote ring (aan uw linkerkant ligt de Brico), rechtdoor 
rijden (Kuringersteenweg 
- Koningin Astridlaan), het centrum in. 
De eerst volgende verkeerslichten rechts afslaan op de kleine ring en onmiddellijk 
links afslaan. 
Vanaf dan volgt u de weg aangegeven in het roze op het plannetje (Ridder 
Portmansstraat - 
Maagdendries - Dr Willemsstraat - Dorpsstraat - Isabellastraat - Gasthuisstraat). 
De inrit van Q-Park Molenpoort (betalend) bevindt zich aan uw rechterkant 
(Gasthuisstraat) en geeft 
rechtstreeks toegang tot Holiday Inn Hasselt. 
 
LUIK - HASSELT 
Neem in Luik de E313 richting Hasselt. 
In Hasselt afslag 29 nemen. Altijd richting centrum aanhouden. 
Aan de verkeerslichten op de grote ring naar rechts. 
Daarna neemt u de 6de verkeerslichten naar links (Kempische steenweg) en 
doorrijden tot op de kleine 
ring van Hasselt. Aan deze verkeerslichten rechts afslaan. 
Holiday Inn 

 

Tarieven Q-Park Molenpoort (24/7 geopend) 

Standaardtarieven 

Maximaal dagtarief € 16,00 
 

Avondtarief (per 50 minuten) € 1,00 Van 20u tot 7u 

Per 50 minuten € 2,00  
 

 

 

 

 

 



 


