
Je kunt ons vinden in hetzelfde pand als CruiseReizen.nl, dat zijn wij ook :-).
Rechts van het pand, bevindt zich onze parkeergarage, waar je kunt parkeren.  
In de parkeergarage kun je aanbellen om toegang te krijgen tot het gebouw.  
Neem vervolgens de lift (of trap, voor de sportievelingen ;-) ) naar de 3e verdieping.

Met de auto

Vanuit Amsterdam/Den Haag
•   Bij knooppunt Kleinpolderplein neem je de A20 richting Gouda/Utrecht.
•    Vervolgens houd je rechts aan richting Ring Rotterdam en neem je afrit 25 

richting Centrum/Capelle a/d IJssel.
•   Op de rotonde links aanhouden en rij in zijn geheel richting Ring/Den Haag/

Utrecht.
•   Vervolgens houd je rechts aan en neem je afrit Brainpark - III en ga je aan het 

einde rechtsaf.
•  Vervolg de weg en neem de eerste weg links (Bahialaan).
•   Daarna ga je direct weer links en rij je onze parkeergarage in.

Vanuit Breda/Dordrecht
•  Op de A16 houd je rechts aan richting Feijenoord/Centrum.
•    Neem op de Van Brienenoordbrug de rechterbaan en neem vervolgens afrit 

25 richting Centrum/Capelle a/d IJssel.
•    Op de rotonde rij je rechtdoor richting Brainpark-III, vervolgens houd je rechts 

aan en neem je de afrit Brainpark - III en ga aan het einde rechtsaf.
•   Vervolg de weg en neem de eerste weg links (Bahialaan).
•  Daarna ga je direct weer links en rij je onze parkeergarage in.

Welkom bij CruiseOnline.com
Ontdek hoe je ons vlot en makkelijk kan bereiken

Openbaar vervoer

Vanaf het NS station Rotterdam 
Centraal Station neem je de  
metro richting Spijkenisse of  
Slinge. Bij de halte “Beurs”  
(2e halte vanaf CS) stap je over 
op de metro richting Nesselande, 
je stapt uit bij de halte “Kralingse 
Zoom”.

Vanaf het metrostation Kralingse 
Zoom loop je onder de snelweg 
door en kom je uit op de  
Bahialaan. Ons kantoor bevindt 
zich aan het einde van de straat 
rechts (laatste kantoor).  
De looptijd van de Kralingse Zoom 
naar kantoor is ongeveer  
10 minuten.

CruiseOnline.com
Bahialaan 600
3065 WC Rotterdam

ma - vr: 09:00 - 18:00
010 - 7200570
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