ROUTEBESCHRIJVING
SNOWWORLD ZOETERMEER
BUYTENPARKLAAN 30
2717 AX ZOETERMEER NEDERLAND
TELEFOON 079 - 3 202 202 FAX 079 - 3 202 299

AUTO
VANAF DEN HAAG
U neemt de A12 richting
Rotterdam/Utrecht/Amsterdam. Neem afslag
Zoetermeer Centrum en ga bij de stoplichten
linksaf de Afrikaweg op. Bij het tweede stoplicht
van de Afrikaweg links voorsorteren en
vervolgens bij het derde stoplicht linksaf de
Amerikaweg op. Daarna de borden "17
Buytenpark" volgen. Eerst komt u bij een
stoplicht, hier gaat u rechtdoor. Daarna bij de
eerste rotonde rechtdoor en vervolgens de
tweede rotonde rechts. Dit is de Buytenparklaan.
Vervolgens neemt u de tweede rechts. Hier gaat
u een kleine heuvel over en komt u op ons
parkeerterrein terecht, waar u kunt gratis kunt
parkeren.
VANAF AMSTERDAM
U neemt de A4 richting Den Haag – Rotterdam.
Bij het Prins Clausviaduct de A12 richting Utrecht
– Zoetermeer. Zie verder de beschrijving VANAF
DEN HAAG.
VANAF ROTTERDAM
U neemt de A13 richting Den Haag. Bij het Prins Clausviaduct de A12 richting Utrecht Zoetermeer. Zie verder de beschrijving VANAF DEN HAAG.
VANAF UTRECHT
A12 richting Den Haag - afslag Zoetermeer. Bij de stoplichten rechtsaf de Oostweg op. Bij de
rotonde gaat u links de Australiëweg op. De Australiëweg volgen, deze gaat over in de
Europaweg. Europaweg door de tunnelbak volgen, na de tunnelbak rechts voorsorteren en
vervolgens rechts afslaan de Amerikaweg op. Daarna de Borden "wijk 17 Buytenpark"
volgen. Eerst komt u bij een stoplicht, hier gaat u rechtdoor. Daarna de eerste rotonde
rechtdoor en vervolgens de tweede rotonde rechts. Dit is de Buytenparklaan. Vervolgens
neemt u de tweede rechts. Hier gaat u een kleine heuvel over en komt u op ons
parkeerterrein terecht, waar u kunt gratis kunt parkeren.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij SnowWorld Zoetermeer.
OPENBAAR VERVOER
SnowWorld Zoetermeer is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station
Zoetermeer kunt u met tram 3, 4, 16 en 17 naar tramhalte Voorweg laag of tramhalte
Voorweg hoog reizen, waar u vervolgens 13 minuten wandelt naar de Buytenparklaan 30
(SnowWorld Zoetermeer).

Op deze afbeelding ziet u de wandelroute die u moet lopen van tramhalte Voorweg laag/
tramhalte Voorweg hoog (A) naar SnowWorld Zoetermeer (B):

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van bus 30 en de RandstadRail. Bus 30 stopt bij
bushalte Buytenparklaan. Hieronder ziet u de wandelroute die u moet lopen van bushalte
Buytenparklaan (A) naar SnowWorld Zoetermeer (B):

Let op! Soms moet u met het openbaar vervoer overstappen en daarom adviseren wij u altijd
de actuele reisinformatie in de gaten te houden via www.9292ov.nl of www.ns.nl.

