ROUTEBESCHRIJVING
Contactgegevens
Holland Heart House (HHH)
Gebouw HGB1, tweede etage
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
De receptie van het HHH is telefonisch te bereiken op:
030- 233 36 00
Openbaar Vervoer
Het HHH is gelegen op loopafstand van Utrecht CS.
Looproute overdekt (circa 10 minuten)
Vanaf Utrecht CS loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne. Volg de borden Godebaldkwartier.
Na circa 100 m ziet u rechts een filiaal van de ABN AMRO Bank. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het
Godebaldkwartier. U loopt vervolgens rechtdoor. Aan het einde ziet u rechts een Albert Heijn, links
ziet u een draaideur naar buiten. U gaat door de draaideur, waarna u direct rechts met de roltrap
naar beneden kunt. Als u buiten bent ziet u schuin rechts voor u de HGB 1 liggen (zie foto). Loop naar
de ingang en het trapje op. U gaat door de schuifdeuren naar binnen. Loop naar de deur aan de
rechterkant. U kunt zich melden via de intercom die op de balie staat. De receptioniste opent voor u
de deur. Het HHH is gelegen op de tweede etage.
Looproute buitenom (circa 5 minuten)
HGB 1 ligt vlakbij Utrecht CS. Loop in het station richting centrum. Neem vervolgens de trap naar
beneden bij busstation Centrumzijde. Steek het stationsplein recht over. Aan het einde van het
stationsplein ligt aan de linkerzijde het gebouw HGB1 (zie foto). Loop naar de ingang aan het
Moreelsepark gelegen. Loop naar de ingang en het trapje op. U gaat door de schuifdeuren naar
binnen. Loop naar de deur aan de rechterkant. U kunt zich melden via de intercom die op de balie
staat. De receptioniste opent voor u de deur. Het HHH is gelegen op de tweede etage.
Met de auto
Vanuit Den Bosch, Rotterdam, Den Haag of Arnhem rijdt u via verkeersplein Oudenrijn richting
Amsterdam. Neem de afslag Centrum (8). Volg dan respectievelijk de borden ‘centrum’ en ‘P1 –
Moreelsepark’.
Vanuit de parkeergarage gaat u via de lift naar het winkelniveau Hoog Catharijne. Loop daarna door
de draaideuren naast de HEMA naar buiten. Als u buiten bent ziet u schuin rechts voor u de HGB 1
liggen (zie foto). Loop naar de ingang en het trapje op. U gaat door de schuifdeuren naar binnen.
Loop naar de deur aan de rechterkant. U kunt zich melden via de intercom die op de balie staat. De
receptioniste opent voor u de deur. Het HHH is gelegen op de tweede etage.
Adres parkeergarage:
Parkeergarage Moreelsepark (P1)
Spoorstraat 22
3511 EN Utrecht

