Routebeschrijving Color Point Almere
Adresgegevens:
Color Point
Antilopestraat 18-20
1338 EE Almere
Tel. 036-5320311 / 5465244
GPS coördinaten:

52.38521 , 5.27741

AUTOROUTE: Color Point vindt u nabij het knooppunt van de A6, A27 en de tussenring (S104).

Vanaf de A 27
Neem op het knooppunt Almere de A6 richting Amsterdam
Volg hierna de routebeschrijving hieronder: ‘Vanaf de A6 vanuit Lelystad’
Vanaf de A 6 vanuit Lelystad afslag Almere Buiten West (afslag 6)
Neem de afslag Almere Buiten West (afslag 6)
Neem na 450 meter de tweede afslag op de rotonde (de Tussenring (703, S104))
richting Almere Buiten
Vanaf de A 6 vanuit Amsterdam afslag Almere Buiten West (afslag 6)
Neem afslag Almere Buiten-West (afslag 6)
Neem na 350 m de eerste afslag op de rotonde (de Tussenring) richting Almere-Buiten
Vanaf de Tussenring in Almere
Na 800m rechtsaf de Buitenhoutsedreef (S105) op
Blijf de dreef volgen over De Lage Vaart
na De Lage Vaart linksaf op de rotonde
Ga rechtsaf de Edelhertweg op (Faunabuurt) en volg de bocht naar links
Eerste zijstraat links: Antilopestraat
Na 50 m bereikt u nummer 20 (linkerzijde van de straat)

Parkeergelegenheid:
Color Point is gelegen op een bedrijvenstrook die grenst aan een woonwijk. Wij verzoeken u
om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerruimte voor bedrijven, zoals hieronder
aangegeven. De parkeerplaatsen liggen op een loopafstand van ca. 50-150 m (via het Zebra
(fietspad) of via de Edelhertweg).

OPENBAAR VERVOER
Met de trein: NS-station Almere Buiten
Looproute vanaf het station Almere Buiten
1,6 km – ca. 19 min.
Loop over het spoorbaanpad langs ROC Flevoland
Steek de Koppeldreef over en volg het pad
Sla bij de Caviastraat linksaf, volg deze weg die overgaat in de Pandabeerstraat
en vervolgens na het water in de Antilopestraat uitkomt
Vanaf NS-station Almere Buiten met:
Bus 5 (Connexxion) richting Muziekwijk (Componistenpad / ’t Oor) , of
Bus 10 (Connexxion) richting Gooisekant
Looproute vanaf de bushalte Faunabuurt/Leeuwstraat/Edelhertweg
Ga over de brug en neem de eerste straat links genaamd de Edelhertweg
Vervolgens afslaan bij de derde straat rechts. Dit is de Antilopestraat

