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Directions to Vietnam Art House

Public transport
From The Hague Central Station you can take tram 17 (Statenkwartier)
stop Waldeck Pyrmontkade (Zuid) or RR 3 stop van Speijkstraat (West).
From The Hague Hollands Spoor you can take tram 17 (Statenkwartier)
stop Waldeck Pyrmontkade (Zuid) or bus 13 stop Zoutmanstraat. Laan
van Meerdervoort 89 is in 5 minutes walking distance from the tram
and RR station, and about 10 minutes from the bus station.

By car
Travelling from Amsterdam on the A4 or from Rotterdam on the A13, at
Clausplein clover leaf, switch to the A12 direction The Hague. From
Utrecht continue on the A12 into The Hague. At the end of the A-12
(heading northwest) turn left onto Zuid Hollandlaan. Turn right onto
Koningskade (which becomes the Raamweg). Take the third street
(third traffic light) to the left onto Laan Copes van Cattenburgh (which
becomes Burgemeester Patijnlaan). At the third trafic light follow the
road around the Peace Palace (Carnegielaan). Continue following the
road until the crossing with the Laan van Meerdervoort. Turn right onto
the Laan van Meerdervoort. After 120 meters you will find the building
on your right, number 89.
Parking
Parking on the streets around the Laan van Meerdervoort is metered.
Be sure to observe the meter times.

Routebeschrijving naar Vietnam Art House
Openbaar vervoer
Vanuit Centraal Station met tram 17 (Statenkwartier) halte van
Waldeck Pyrmontkade (Zuid) of RR 3 halte Van Speijkstraat (West).
Vanuit Hollands
Spoor met tram 17 ((Statenkwartier) halte van Waldeck Pyrmontkade
(Zuid) of bus 13 naar de halte Zoutmanstraat. Het pand bevindt zich op
5 minuten loopafstand vanuit tram en RR halte.

Met de auto
Vanaf de Utrechtse Baan (Boslaan) linksaf de Zuid Hollandlaan op.
Bij de T-kruising bij de verkeerslichten rechtsaf de Koningskade op.
Deze loopt over in de Raamweg. Bij het derde verkeerslicht gaat u links
af de Laan Copes van Cattenburgh op. Deze gaat over in de Patijnlaan.
Bij het derde verkeerslicht de weg (Carnegielaan) rond het Vredespaleis
volgen (u rijdt achter het Vredespaleis om). U blijft de Carnegielaan
volgen totaan de T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf de Laan van
Meerdervoort op. Na ongeveer 120 meter vindt u het kantoorgebouw
aan de rechterzijde op nummer 89.
Parkeermogelijkheden
U kunt op de Laan van Meerdervoort betaald parkeren.

