Parkeerinformatie Hotel de Doelen
Hotel de Doelen is gelegen aan de Grote Markt 36 te Groningen waar auto’s niet zijn toegestaan. Het
hotel beschikt helaas niet over eigen parkeergelegenheid. Als u dichtbij het hotel wilt parkeren, kunt
u uw auto parkeren in parkeergarage Forum (Schoolstraat 16, doorrijhoogte: 2,05 m). De kosten
hiervoor zijn €20,00 per 24 uur en de tegoedkaarten hiervoor kunt u krijgen bij de receptie van het
hotel. Deze parkeergarage is op loopafstand van het hotel.
Route naar parkeergarage Forum:
Vanaf de rondweg N7 neemt u de afslag Helpman; Daarna rijdt u richting centrum; Vervolgens gaat u
voor de gracht rechtsaf; Dan gaat u bij het eerste stoplicht linksaf; Sla rechtsaf naar de Radesingel;Sla
linksaf naar de Winschoterkade; Sla rechtsaf naar het Damsterdiep/de Steentilbrug; Sla direct weer
linksaf naar het Schuitendiep; Neem de tweede weg links naar de Sint Jansstraat; Sla linksaf naar de
Schoolstraat; de garage is aan de rechterkant.

Daarnaast zijn er nog meer parkeergarages waar u terecht kunt met uw auto:
•
•
•
•

Parkeergarage Centrum:
(+/- 5 min. lopen)
Q-park Rademarkt :
(+/- 7 min. lopen)
Parkeergarage Boterdiep:
(+/- 13 min. lopen)
Q-park P+R Hoofdstation:
(+/- 18 min. lopen)

Pelsterstraat 15 - €22,- per 24 uur – Hoogte: 1,90 m.
Rademarkt 27 - €23,- per 24 uur – Hoogte: 2,05 m.
Boterdiep 85 -

€12,- per 24 uur – Hoogte: 2,00 m.

Cascadeplein -

€16,04 per 24 uur- Hoogte: 2,10 m.

Verder beschikt Groningen over meerdere P+R locaties, waar u goedkoop kunt parkeren. De
aanbevolen P+R is Haren. De actuele bus tijden kunt u vinden op de website van www.9292ov.nl

P+R, inclusief adres en aanrijroute:
•
•
•
•
•

P+R Kardinge, Kardingerplein 1 Groningen, N46/N360, Vanuit Eemshaven, Delfzijl
P+R Hoogkerk, Groningerweg Groningen, A7 vanuit Drachten
P+R Zernike, De Mudden Groningen, N355 vanuit Leeuwarden
P+R Euroborg, Afslag 35 Groningen, A7 vanuit Winschoten/Hoogezand
P+R Haren, Emmalaan 35 haren, A28 vanuit Zwolle

Op de P+R terreinen, behalve P+R Euroborg, kunt u gratis parkeren en betaalt u € 6,- (max. 5
personen) voor een retourtje naar het centrum met de P+R Bus (indien de winkels geopend zijn).
Voor meer informatie zie ook: gemeente.groningen.nl/parkeren
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