
 
ROUTEBESCHRIJVING PROMOTION PARTNERS  
                                                                                                                                                                                   
Promotion Partners                                                                                                                                                                    
Atlas ArenA Complex, gebouw Amerika, begane grond  
Hoogoorddreef 15                                                                                                                                                                        
1101 BA Amsterdam Zuidoost                                                                                                                                                                       
 
Telefoon: 020 496 46 66 
 
Met de auto: 
 
Vanuit Utrecht A2/A9  
Afrit 3 richting Zuidoost/AMC (S111) Onderaan de afslag met de bocht mee naar rechts de Muntweg 
op. Bij de volgende stoplichten rechtsaf richting P-route ArenA de Laarderhoogtweg op. Met de 
bocht mee naar links de Hondsrugweg op. Bij de stoplichten rechtdoor. Bij de volgende stoplichten 
gaat u rechtsaf de Hoogoorddreef op. Na de volgende stoplichten  de eerste afslag rechtsaf het 
terrein van Atlas ArenA op.  
 
Vanuit Amersfoort A1/A9  
Afrit 3 richting Zuidoost/AMC (S111) Onderaan de afslag met de bocht mee naar rechts de Muntweg 
op. Bij de volgende stoplichten rechtsaf richting P-route ArenA de Laarderhoogtweg op. Met de 
bocht mee naar links de Hondsrugweg op. Bij de stoplichten rechtdoor. Bij de volgende stoplichten 
rechtsaf de Hoogoorddreef op. Na de volgende stoplichten de eerste afslag rechtsaf het terrein van 
Atlas ArenA op.  
 
Vanuit Den Haag-Schiphol A4/A2  
Neem op de A4 de afslag A2 Transferium/Utrecht. Blijf rechts rijden: Afslag Transferium/Ouderkerk 
aan de Amstel/Amsterdam-Zuidoost. Bij stoplichten linksaf richting Amsterdam-Zuidoost. Rechts 
aanhouden richting AMC/Zuidoost/Amersfoort. Rechts aanhouden en bij de stoplichten rechtsaf de 
Holterbergweg op. Op de kruising, bij de stoplichten, rechtdoor (Atlas ArenA ligt aan de rechterkant 
aan de overzijde van de weg). Na de volgende stoplichten is de eerste afslag het terrein van Atlas 
ArenA. 
 
Parkeergelegenheid                                                                                                                                                                         
U kunt uw auto parkeren in P9 (parkeergarage Antarctica).  
 
Openbaar Vervoer                                                                                                                                                                 
Promotion Partners ligt op loopafstand van het station Amsterdam Bijlmer Arena. 
 
Looproute                                                                                                                                                                                          
U verlaat het station en gaat linksaf (richting busstation). U loopt parallel aan het spoor en gaat dan 
de eerste weg rechtsaf (Hoogoorddreef). Aan de overkant van de straat ziet u het Atlas Arena 
Complex. Het kantoor van Promotion Partners zit op het complex, in gebouw Amerika, tegenover het 
hoofdkantoor van de Bijenkorf.  


