Routebeschrijving naar Golden Tulip Keyser Breda
Vanuit Amsterdam/Utrecht/Den Bosch/Eindhoven/Tilburg ( A27): Neem op de A27 afslag 15 Breda - Bavel.
Bij het stoplicht gaat u linksaf de Franklin Rooseveltlaan op. Vervolg uw weg tot afslag Centrum, Chassé Theater,
Bavel. Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten rechtsaf de Claudius Prinsenlaan op. Volg de weg tot aan het
centrum. Aan het eind van deze weg gaat de weg met een bocht naar links. Na 100 meter vindt u Golden Tulip
Keyser Breda aan uw linkerhand.
Vanuit Rotterdam/Dordrecht/Antwerpen (A16): Op de A16 neemt u afslag 15/16 Breda – Rijsbergen. Vanuit
Antwerpen gaat u onderaan de afslag rechts de Graaf Engelbertlaan op. Vanuit Rotterdam/Dordrecht gaat u
onderaan de afslag links de Graaf Engelbertlaan op. Vervolg uw weg tot afslag Centrum, Chassé Theater, Bavel.
Onderaan de afslag gaat u links de Claudius Prinsenlaan op. Volg de weg tot aan het centrum. Aan het eind van
deze weg gaat de weg met een bocht naar links. Na 100 meter vindt u Golden Tulip Keyser Breda aan uw
linkerhand.

Parkeren
Chassé Parking

Bewaakte parkeergarage

Betaling parkeren
Chassé Parking

Contant (biljetten niet groter dan € 20) en pin (geen creditcard)

Bereikbaarheid van en naar Chassé Parking
Vanuit de snelweg volgt u de borden Parkeerroute “Centrum Oost” en vervolgens volgt u de borden “Chassé
Parking”. De Chassé Parking ligt aan uw linkerhand.
Vanuit de garage neemt u uitgang Golden Tulip Keyser Breda/Centrum. U steekt de straat over en vervolgt de
weg naar links (Nonnenveld). Bij de t-splitsing slaat u rechts. Bij het kruispunt slaat u links de Keizerstraat op, na
ongeveer 50 meter vind u de ingang van Golden Tulip Keyser Breda aan uw linkerhand.
Vanuit het hotel gaat u rechts de Keizerstraat op en slaat u de eerste straat rechts af naar het Nonnenveld. U
gaat met de bocht mee naar links en vervolgt uw weg. Na 100 meter ziet u de ingang voor Chassé Parking.

Openingstijden en adres
Maandag t/m zondag

: 24 uur open

Het adres van de Chassé Parking is

: Coulissen 2, Breda

Met het openbaar vervoer
Met de trein naar Breda: Vanuit Amsterdam Centraal, Schiphol en Rotterdam Centraal gaat 2 maal per uur de
Intercity Direct rechtstreeks naar Breda. Daarnaast is Breda uitstekend bereikbaar met diverse stoptreinen en
Intercity treinen.
Bus vanaf station naar het hotel: stadsbus lijn 6 en bus 132 halte Keizerstraat, alle overige stadsbussen halte
Karnemelkstraat/Centrum.

Golden Tulip Keyser Breda
Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Tel:+31(0)76-5205173 Fax:+31(0)76-5205225
Email: info@hotel-keyser.nl Internet: www.hotel-keyser.nl of www.goldentulipkeyserbreda.nl
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH),
gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en de K.v.K. te 's-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter
inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH is bindend voor iedereen die van onze
diensten gebruik maakt.

