ROUTEBESCHRIJVING
Spranq creatieve communicatie
Bemuurde Weerd Oostzijde 31
3514 AP Utrecht
t: 030 - 2 711 911

Vanaf de A12 (Arnhem/Nijmegen), de A27 (Breda/Hilversum) en de A28 (Amersfoort)
• Vanaf de A28 en de A12 volgt u eerst de A27 richting Hilversum
• U neemt op de A27 de afslag Veemarkt en volgt onderaan de afslag de borden Utrecht (Kardinaal de Jongweg).
• U rijdt bij de twee grote rotondes rechtdoor en slaat vervolgens linksaf bij de tweede serie verkeerslichten.
• U rijdt op de Antonius Matheuslaan die, via de Willem van Noortstraat, overgaat in de Adelaarstraat.
• Op de Adelaarsstraat slaat u bij de molen linksaf, de Hopakker in.
• Vlak voor de brug slaat u rechtsaf en volgt u het water (aan uw linkerhand).
• U rijdt vervolgens met de bocht mee naar rechts de Bemuurde Weerd Oostzijde op.
• U vindt Spranq na ongeveer honderd meter op nummer 31.
• Ons kantoor bevindt zich in het achterhuis aan het eind van de gang.
Vanaf de A2 (Den Bosch/Amsterdam) en de A12 (Den Haag/Rotterdam)
• Volg op de ring Utrecht (A2) de borden ‘Utrecht centrum’ (afslag 8)
• Volg de borden centrum over de Martin Luther Kinglaan.
• Bij de rotonde volgt u rechtdoor de Weg der Verenigde naties die overgaat in de Graadt van Roggenweg.
• U komt bij een groot verkeersplein (Westplein) waar u de borden ‘centrum’ blijft volgen
• U volgt de weg door de Daalsetunnel en sorteert voor op het baanvak tweede van links
• Op de kruising gaat u rechtdoor richting Wijk C/Vogelenbuurt en blijft u aan de linkerkant van het water rijden
(Weerdsingel westzijde). Als u per ongeluk toch rechts van de Singel rijdt sla dan aan het eind van de weg linksaf.
• Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Oudenoord op
• Bij de volgende verkeerslichten slaat u rechtsaf (Kaatstraat) en weer rechts bij de molen.
• Op de Hopakker slaat u vlak voor de brug rechtsaf en volgt u het water (aan uw linkerhand).
• U rijdt vervolgens met de bocht mee rechts de Bemuurde Weerd Oostzijde op.
• U vindt Spranq na ongeveer honderd meter op nummer 31.
• Ons kantoor bevindt zich in het achterhuis aan het eind van de gang.

