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T +32 (0)3 200 51 30 (Business Travel Academy)
F +32 (0)3 200 50 80
Academy@bcdtravel.be
www.bcdtravel.be
Let op: Indien u met de auto naar Antwerpen komt en gebruik maakt van een navigatiesysteem, dan als
eindbestemming “Edgard Ryckaertsplein” invoeren! ( parkeergarage)
Komende uit de richting Utrecht/Rotterdam/Breda (E19/A1/R1)
Rijden op de E19/A1 en verder de R1
Neem de afslag 3 ( uitrit 3) Borgerhout (N184)
Antwerpen
Borgerhout
Einde afslag bij verkeerslichten rechts af (er zijn 2 banen - linkerbaan aanhouden, want je moet
meteen links),
Direct daarna bij verkeerslichten linksaf Singel Zuid (richting Berchem, Hoboken)
e
Bij 2 verkeerslicht rechtsaf en direct links de parkeergarage Q-Park in
Komende uit de richting Eindhoven (E34,A21,A13)
Volg de E34, richting Antwerpen ( A21/A13)
Neem de afslag Borgerhout/Antwerpen Centrum/Singel N12 (uitrij 17)
Na ongeveer 2 km linksaf (R10) Noordersingel op.
Hou na ong 1 km schuin links aan en rijd de Binnensingel op
e
Volg verder de borden P station Berchem ( bij 2 verkeerslicht rechtsaf en direct links de
parkeergarage in.
Komende uit de richting Brussel (E19)
Volg de E19, richting Brussel/Mechelen/Kontich
Rij de Craeybeckxtunnel door, linkerbaan aanhouden
Neem de afslag Antwerpen/Berchem/Singel
Uit de tunnel, rechts aanhouden
Bij verkeerslichten rechtsaf, richting Berchem
Steek 2 kruispunten over, en rij onder de spoorlijnen door
Sorteer links voor, en sla bij de eerstvolgende verkeerlichten linksaf.
Hou links aan, en rij de parkeergarage Q-Park in.
In de parkeergarage helemaal doorlopen naar voren (betaalautomaten).
Hier zijn deuren en een trap naar boven, je komt dan direct voor het station uit.
Stationstraverse doorlopen en aan de andere kant straat oversteken (dit is de Posthoflei).
Ingang BCD is bij Posthoflei 3.
Melden bij receptie!

Met openbaar vervoer
Per Trein
-

Neem de trein tot station Antwerpen-Berchem. Verlaat het station via de achteruitgang (spoor 10)
Onze kantoren liggen nu vlak voor je, aan de overkant van de straat. Neem de ingang aan nummer
3, en meld je aan bij onze receptie (eerste verdieping)

Per Tram
Tram 8 en 11 , bus 16, 18, 21, 32, 6/34, 297, halte Driekoningenstraat (loopafstand 3 minuten).
Neem de ingang Posthoflei 3, en meld je aan bij onze receptie (eerste verdieping)

