DVDW Advocaten
Weena 690
3012 CN Rotterdam
T: 010 440 05 00

Met het Openbaar Vervoer
De Millennium Toren is recht tegenover het Centraal Station van Rotterdam gelegen. De bereikbaarheid met het
Openbaar Vervoer is dan ook optimaal.
Parkeren
Het kantoor van DVDW Advocaten is gevestigd op de 27e en 28e verdieping van de Millennium Toren, gelegen
aan het Weena 690. In de directe omgeving van de Millennium Toren kunt u uw auto parkeren in diverse
parkeergarages. U wordt aangeraden om gebruik te maken van de Parkeergarage Schouwburgpleingarage 2.
De ingang van deze garage is bereikbaar via een speciale afslag in de oostwaartse tunnelbuis van de
Weenatunnel. Wanneer u de parkeergarage vervolgens te voet verlaat dan bevindt u zich direct voor de
Millennium Toren. Voor de entree kunt u de ingang aan de zijkant van toren gebruiken (Ingang Millennium
Offices). U bevindt zich dan in de lobby. U kunt zich bij hostess van de receptiebalie melden en zij zal u de lift
wijzen. U kunt ook op het aanwezige switchpaneel voor de lift ”27” intoetsen, waarna op het beeldscherm uw lift A,
B, C of D verschijnt. U neemt de lift die aangegeven wordt op het beeldscherm en stapt uit op de 27e verdieping,
waar zich de receptiebalie bevindt van DVDW Advocaten.

Routebeschrijving
Navigeer naar het adres Weenatunnel 50.

Vanuit Den Haag (A13)
►
►
►
►
►
►

Vervolg na het knooppunt Kleinpolderplein de weg naar Stadhoudersweg/S113
Volg de twee rechter rijstroken om rechtsaf te slaan naar de Statenweg/S113
Maak een flauwe bocht naar rechts om op de Statenweg/S113 te blijven
Sla vervolgens linksaf naar het Weena/de S100
Volg de borden Schouwburgplein 1 & 2 route Rotterdam Centraal.
Sla in de Weenatunnel ondergronds rechtsaf richting Rotterdam Centraal en Schouwburgplein en kom uit voor de
parkeergarage Schouwburgplein 1 & 2

Vanuit Utrecht (A20)
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►
►
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►

Neem op de A20 afslag 14 richting Rotterdam/Centrum/Hillegersberg/Schiebroek
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Gordelbrug/de Schieweg/S112 en ga verder op de S112
Neem vervolgens de 1e afslag op het Hofplein naar S100/Weena/Weenatunnel route Rotterdam Centraal
Volg de borden Schouwburgplein 1 & 2 route Rotterdam Centraal (maak een U-turn).
Sla in de Weenatunnel ondergronds rechtsaf richting Rotterdam Centraal en Schouwburgplein en kom uit voor de
parkeergarage Schouwburgplein 1 & 2

