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ROUTEBESCHRIJVING 
ARISTO AMSTERDAM

MET HET OPENBAAR VERVOER
U reist met het openbaar vervoer naar station Amsterdam Sloterdijk. Daar ver-
laat u het station bij uitgang Changiweg. U ziet Aristo Amsterdam vervolgens 
rechts van u liggen. Komt uw trein aan op spoor 9? Ga dan na het verlaten van 
het station rechts de fiets- en loopbrug op. Aan het einde van deze brug ziet 
u aan uw rechterzijde Aristo Amsterdam. 

VANUIT RICHTING UTRECHT
U volgt de A2 naar Amsterdam. Daar neemt u de afslag A10-Zuid  richting 
Den Haag. Wanneer u de RAI bent gepasseerd, rijdt u via de A10-West in de 
richting Zaanstad. Na 5 km neemt u afslag nr. 103 richting  Haarlem. Aan het 
einde van de afrit gaat u links (Haarlemmerweg). Bij het  eerste verkeerslicht 
gaat u rechts en vervolgens weer rechts. Dan neemt u de eerste straat links 
(over de trambaan) en weer de eerste straat links. Na 250 meter rijdt u achter 
Aristo en kunt u de parkeergarage inrijden. 

VANUIT RICHTING ZAANDAM/LEEUWARDEN
U gaat via de A8 en de A1 richting A10 West Ring Amsterdam. Na de 
 Coentunnel neemt u afslag nr. 102 richting Westpoort/Sloterdijk/Haarlem. 
Aan het einde van de afrit gaat u rechts en vervolgens gaat u bij het tweede 
verkeerslicht links (bij het Telegraafgebouw). U gaat vervolgens bij het tweede 
verkeerslicht weer links de Arlandaweg op. Aan het einde van deze weg, gaat 
u met de bocht mee, links de trambaan over. Daarna slaat u de eerste straat 
links, de Tempelhofstraat in. Na 250 meter rijdt u achter Aristo en kunt u de 
parkeergarage inrijden. 

VANUIT RICHTING DEN HAAG/WASSENAAR/LEIDEN 
U gaat via de A4/E19 richting Amsterdam. U passeert het knooppunt Bad-
hoevedorp en Schiphol. Vervolgens neemt u bij het knooppunt ‘De Nieuwe 
Meer’ de A10 West richting Zaanstad/Leeuwarden. U neemt na 5 km afslag 
nr. 103 richting Haarlem. Aan het einde van de afrit gaat u links (Haarlem-
merweg). Bij het eerste verkeerslicht gaat u rechts en vervolgens weer rechts. 
Dan neemt u de eerste straat links (over de trambaan) en weer de eerste straat 
links. Na 250 meter rijdt u achter Aristo en kunt u de parkeergarage inrijden.   

PARKEREN
Aristo Amsterdam beschikt over een eigen parkeergarage en parkeerdek met 
190 plaatsen waar u tegen betaling uw auto kunt parkeren. Bij het inrijden 
wordt uw kenteken geregistreerd. Na uw bezoek kunt u, door uw kenteken in 
te voeren bij de betaalautomaat in de lobby contactloos of met pin betalen. 

Wanneer er geen plaats is in de parkeergarage kunt u parkeren op de P&R 
parking aan de noordzijde van station Sloterdijk. 
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NAVIGATIE INSTELLING
Toets ‘Tempelhofstraat 2’ in op uw 
 navigatiesysteem om te parkeren in 
de parkeergarage van Aristo aan de 
achterzijde van het pand. 

PARKEERALTERNATIEF
Een parkeeralternatief voor de 
 parkeergarage van Aristo is P+R 
 Sloterdijk. Bekijk hier de actuele 
openingstijden en tarieven. 

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.ARISTO.NL OF BEL 088 -  230 10 20
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