ROUTEBESCHRIJVING NAAR HOTEL BERGSE BOSSEN
Locatiegegevens:
Hotel Bergse Bossen
Traaij 299, 3971 GM DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Telefoon: (0343) 528150 / Fax: (0343) 521973
Website: www.bergsebossen.nl

Openbaar Vervoer
U kunt per trein reizen via Utrecht of Arnhem naar station Driebergen-Zeist. Vanaf station
Driebergen-Zeist verzorgt taxibedrijf Besseling een milieuvriendelijke shuttleservice en taxivervoer.
Beiden vertrekken vanaf een speciale taxistandplaats (te herkennen aan de borden met de tekst
“Groen Centraal” en het groene buspictogram), die zich direct links vanaf de uitgang bevindt. De
shuttleservice rijdt van maandag t/m vrijdag van 08.00-10.00 uur en van 16.00-19.00 uur. De kosten
hiervoor zijn € 6,40 per persoon. Het reserveren van deze shuttleservice wordt aanbevolen. Dit kunt
u doen via de site: www.ikreisgroen.nl (kies voor vervoer Driebergen). Hierop kunt u ook terecht voor
extra informatie over deze service en over het taxivervoer als u buiten bovenstaande tijden een taxi
nodig heeft.
Ook is er op station Driebergen-Zeist een fietsenstalling aanwezig waar OV-fietsen te huur zijn. Om
hiervan gebruik te maken heeft u een OV-chipkaart nodig die is gekoppeld aan de OV-fietspas. Voor
meer informatie verwijzen u graag naar de website www.ov-fiets.nl. Indien u geen OV-chipkaart
heeft, kunt u hier ook terecht voor een huurfiets. De openingstijden van de fietsenstalling zijn
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur.

Auto
Vanuit richting Utrecht:
Snelweg A12, Utrecht/Arnhem, afslag 20, Driebergen/Zeist
Onderaan de afslag bij de verkeerslichten gaat u naar rechts, bij de tweede verkeerslichten gaat u
naar links (Loolaan) en volg de borden Austerlitz. Aan het einde van deze laan gaat u op de rotonde
de 2e straat rechts richting Austerlitz en bij de eerstvolgende verkeerslichten (kruispunt) naar links.
Na ongeveer 1 kilometer vindt u Hotel Bergse Bossen aan uw linkerhand.
Vanuit richting Arnhem:
Snelweg A12, Arnhem/Utrecht, afslag Driebergen/Zeist

Onderaan de afslag bij de verkeerslichten gaat u naar links, bij de tweede verkeerslichten gaat u naar
links (Loolaan) en volgt de borden Austerlitz. Aan het einde van deze laan gaat u op de rotonde de 2e
straat rechts richting Austerlitz en bij de eerstvolgende verkeerslichten (kruispunt) naar links. Na
ongeveer 1 kilometer vindt u Hotel Bergse Bossen aan uw linkerhand.
Vanuit richting Amersfoort
Snelweg A28, Amersfoort/Utrecht, afslag 5 Maarn (Amersfoort-Zuid), richting Maarn/Doorn.
Op de kruising met N224 gaat u naar rechts richting Austerlitz/Zeist en op die weg neemt u de 1e
afslag links naar Driebergen. Hotel Bergse Bossen vindt u dan na ongeveer 3 kilometer aan uw
rechterhand.

