kinderdagverblijf
babyspa & wellness
Toekomst Sterren

o E kom snt
St eR e

T or

routebeschrijving
·
·

·
·
·
·

Neem vanaf de A20 afslag 16: Prins Alexander/ Capelle a/d IJssel. Bij de stoplichten richting Capelle
a/d IJssel aanhouden. Dit is de Capelseweg.
Deze loopt over in de Kanaalweg. Bij de kruising met de Abram v. Rijckevorselweg
(N 210) linksaf richting Nieuwerkerk a/d IJssel. Bij de volgende kruising (na 730m) rechtsaf de
Couwenhoekseweg op (langs Avia station)
Bij eerste rotonde linksaf de Linie op (3/4 rond)
Bij de volgende rotonde rechtdoor
Na circa 50 meter de parkeergarage van winkelcentrum 'De Terp' inrijden langs de ﬁetsenwinkel BIKE
Totaal Capelle
Na circa 40 meter ziet u voor u de ingang van de Baby Spa naast de Dansschool. U kunt uw auto gratis
overdekt parkeren.

Vanuit de richting Dordrecht of Breda:
· Neem vanaf de A16 afslag 25: Rotterdam centrum/ Capelle a/d IJssel Bij de afrit rechtsaf richting
Capelle a/d IJssel over de Abram van Rijckevorselweg (N210)
·
Voorbij het Capelse plein ( = grote rotonde met stoplichten, houdt rechtdoor aan.
·
Bij het derde stoplicht rechtsaf de Couwenhoekseweg op (langs Avia station)
·
Bij eerste rotonde linksaf de Linie op (3/4 rond)
·
Bij de volgende rotonde rechtdoor
·
Na circa 50 meter de parkeergarage van winkelcentrum 'De Terp' inrijden langs de ﬁetsenwinkel BIKE
Totaal Capelle
·
Na circa 40 meter ziet u voor u de ingang van de Baby Spa naast de Dansschool. U kunt uw auto gratis
overdekt parkeren.
Openbaar vervoer:
· Vanaf Rotterdam Centraal station de metro nemen en bij halte "Beurs" overstappen op de metro
richting Capelle a/d IJssel.
·
Bij metrohalte "De Terp" uitstappen.
·
Dit is tevens het eindpunt van de metro Capelle.
·
Entree Baby Spa is bereikbaar via de parkeergarage van het winkelcentrum naast metrohalte 'de Terp'
·
U loopt langs de ﬁetsenwinkel BIKE Totaal Capelle de parkeergarage van het winkelcentrum in.
·
Na circa 40 meter ziet u voor u de ingang van de Baby Spa naast de Dansschool.

Parkeren
Let op! Het parkeerterrein is gratis maar tijdens de openingstijden van het winkelcentrum is het
gebruik van een parkeerkaart verplicht.n van het winkelcentrum is het gebruik van een

parkeerkaart verplicht.
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Toekomst Sterren B.V.
Damsterdiep 54
2904 EN Capelle a/d IJssel
010-313 58 61
info@toekomststerren.nl
www.toekomststerren.nl

