Routebeschrijving Triple Ace / World Trade Center Amsterdam
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Het World Trade Center is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer zoals tram,
metro, bus en trein. Wij adviseren de volgende verbindingen;
Per trein/bus
Alle treinen en bussen die stoppen op de halte “Station Zuid/WTC”. Dit station is gelegen
op 200 meter van het World Trade Center Amsterdam.
Per tram
U kunt vanaf het Centraal Station lijn 5 nemen richting Amstelveen. Deze tram stopt op
de halte station Zuid/WTC.
Per metro
U kunt lijn 51 nemen vanaf het Centraal Station richting Station Amstel of lijn 50 vanaf
Station Sloterdijk richting Station Gein. Beide metro’s stoppen op de halte station
Zuid/WTC.

Wanneer u uitstapt:
Volg ingang Zuidplein van het World Trade Center Amsterdam. Wanneer u door de
draaideur binnenkomt, bevindt het Conference Center Interactive zich direct naast de
frontdeks van het WTC Servicepoint en Triple Ace, tussen toren B en toren G. U kunt zich
melden aan onze frontdesk, waar een collega u zal verwijzen en of begeleiden naar de
juiste board of meetingroom.

Bereikbaarheid met de auto
Het World Trade Center Amsterdam ligt op een steenworp afstand van de Ringweg A10
Amsterdam. Wanneer u wilt parkeren in het WTC Amsterdam kunt u de route naar de
Strawinskylaan 1 volgen. Op de strawinskylaan ziet u de blauwe borden “WTC Parking”
staan. Zie bijgesloten schema voor de ligging van de parkeergarage.

Parkeermogelijkheden
Wij adviseren u bij binnenkomst van de parkeergarage aan de Strawinskylaan 1, op het
1e parkeerdek te parkeren in de parkeervakken 5, 6 en 7.
Wanneer u met de roltrappen (omhoog) op de begane grond aankomt, bevindt u zich
in de hal gelegen aan het zuidplein. Wanneer u zich naar rechts draait, bevindt het
Conference Center Interactive zich, direct naast de frontdeks van WTC ServicePoint en
Triple Ace. U kunt zicht melden aan onze frontdesk, waar een collega u zal verwijzen en
of begeleiden naar de juiste board of meetingroom.

