Routebeschrijving
NH Düsseldorf City Nord
Hotel in Düsseldorf, 4 sterren

Münsterstrasse 230-238. D-40470 Düsseldorf (Duitsland)
Tel. +49.211.2394860 | Reserveringen: 020 79 56 088
E-mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com

Afstanden
Afstand tot de luchthaven:: 3.00km
Afstand tot het treinstation: 0.20km
Afstand tot het stadscentrum: 3.40km
GPS-coördinaten
Geografische breedte: 51.2485697
Geografische lengte: 6.7974582
Per Auto uit het noorden:
Volg vanaf het vliegveld de borden op de snelweg "in alle Richtungen" (alle bestemmingen); ga
richting A52 Essen/ A44 Velbert.
Volg de A44 richting Velbert en neem de afslag Düsseldorf voor de A52.
Blijf op de A52 tot het einde van de Nördlicher Zubringer.
Steek aan het einde van de Nördlicher Zubringer over bij het verkeerslicht en ga rechtdoor.
Volg de borden richting Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Volg daarna de straat gedurende 200 meter tot u het hotel rechts ziet.
Per Auto uit het zuiden:
volg de A3 richting Oberhausen tot het knooppunt "Kreuz Breitscheid".
Neem de afslag naar de A52, richting Düsseldorf en blijf doorgaan tot het einde van de
"Nördlicher Zubringer".
Steek aan het einde van de Nördlicher Zubringer over bij het verkeerslicht en ga rechtdoor.
Volg de borden richting Düsseldorf Zentrum/ Derendorf.
Volg daarna de straat gedurende 200 meter tot u het hotel rechts ziet.
Per Auto uit het westen:
(Neuss, Meerbusch, Kaarst, Mönchengladbach, Keulen, Krefeld, Aken, Nederland)
Ga vanaf de A57 naar de A52 richting Düsseldorf of als u al op de A52 rijdt, volgt u de snelweg tot
het einde.
Volg de weg en de borden B7. Volg de borden Essen/ Flughafen (vliegveld). U steekt de Rijn over
via de Theodor Heuss brug.
Ga door richting Essen, Mörsenbroich, Flughafen, Unterrath). Volg de weg nog 400 meter en ga
naar de rechter rijbaan. Vanaf de spoorbrug ziet u rechts een McDonald's en een Smart Carvestiging; ga rechtsaf de Mercedesstrasse in en volg deze.
Sla aan het einde van de Mercedesstrasse bij de verkeerslichten rechtsaf naar de
Münsterstrasse. Het hotel bevindt zich 50 meter verderop rechts.
De ingang naar de ondergrondse parkeergarage van het hotel bevindt zich 10 meter verderop
aan het einde van het hotel.

Per Auto vanuit het oosten:
Ga vanaf de A46 naar de A3 richting Oberhausen.
Volg de A3 richting Oberhausen tot het knooppunt "Kreuz Breitscheid".
Neem de afslag naar de A52, richting Düsseldorf en blijf doorgaan tot het einde van de
"Nördlicher Zubringer".
Steek aan het einde van de Nördlicher Zubringer over bij het verkeerslicht en ga rechtdoor.
Volg de borden richting Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Volg daarna de straat gedurende 200 meter tot u het hotel rechts ziet.
Per Trein
Vanaf "Düsseldorf Hauptbahnhof" (centraal station)
S Bahn S1 richting Dortmund
S Bahn S6 richting Ratingen-Essen
S Bahn S11 richting Flughafen Terminal (Vliegveld Terminal)
Stap uit na drie stations op Düsseldorf-Derendorf en neem de lift naar boven. Sla bovenop de
brug rechtsaf, waarna u het hotel na 100 meter bereikt.
Per Vliegtuig
1) Met openbaar vervoer: neem de S-Bahn (trein) nummer S11 richting “Düsseldorf HBF”
(centraal station). Het ondergrondse station bevindt zich onder de Terminal en heet
“Düsseldorf Flughafen Terminal”. Stap na twee stations uit op Düsseldorf-Derendorf en
neem de lift omhoog. Ga bovenaan de brug linksaf, waarna u het hotel na 100 meter
bereikt. Trein naar het vliegveld: iedere 20 minuten van 4:00 tot 1:00; elk uur van 1:00
tot 4:00.
2) Huur een auto op het vliegveld of neem een taxi (ongeveer 15-20 minuten met de auto).
Volg de borden langs de snelweg "in alle Richtungen" (alle richtingen); neem de A44
richting Velbert (ga niet naar de A52 richting Essen) tot de A52 richting Düsseldorf. Neem
vervolgens bij het knooppunt Düsseldorf Nord de afslag A52 richting Düsseldorf. Blijf op
de A52 tot het einde van de "Nördlicher Zubringer". Aan het einde van de “Nördlicher
Zubringer” is een rijbaan voor rechtsaf slaan en twee rijbanen voor rechtuit rijden. Ga
naar de middelste rijbaan (borden Düsseldorf-Zentrum-Derendorf). Volg als u onder de
brug door bent de rechter rijbaan en blijf rechts van de vluchtheuvel (borden naar DZentrum). Sla rechtsaf naar de Münsterstraße na de verkeerslichten (20 m). Volg de
Münsterstraße voor ongeveer 400 m. Het NH-hotel bevindt zich aan uw rechterhand. De
toegang tot de ondergrondse parkeergarage ligt 10 meter na het verkeerslicht rechts.

