Walking route Beurs van Berlage – Level Eleven (Stationsplein 51)
8 min
English
1. When you exit the Beurs van Berlage on the Beursplein (Square side) walk towards the main
road, the Damrak, take a right to walk towards Central station. If you exit the Beurs van
Berlage on the Damrak side turn right while you exit the building. Walk towards central
station
2. When meeting the first traffic lights cross Damrak and walk towards the Victoria Hotel on
the Prins Hendrikkade.
3. Follow the road; named Prins Henrikkade until Café Karpershoek, then cross the road to the
bridge.
4. Cross the bridge with the houses of “lovers canal cruises”.
5. Once you crossed the bridge, please turn left towards the IBIS Hotel.
6. Walk straight along the IBIS Hotel, Level Eleven is located adjacent to the IBIS Hotel. You may
recognize it at the Regardz logo on the side of the building. On the corner of the building is
the entrance of Level Eleven.
Nederlands
1. Als u de Beurs van Berlage verlaat aan beursplein zijde, loopt u dan richting Damrak. Op het
Damrak slaat u rechtsaf richting Centraal station. Verlaat u de beurs van Berlage aan de kant
van het Damrak, sla dan bij het verlaten van het gebouw rechtsaf.
2. Wanneer u bij het grote kruispunt voor het station aankomt steekt u het Damrak over en
loopt u voor het Victoria hotel langs op de Prins Hendrikkade
3. Volg de weg over de Prins Henrikkade tot aan Café Karpershoek, steek daar de straat over
richting de brug.
4. Steek de brug met het “lovers canal cruises” over.
5. Eenmaal over de brug, sla links af richting het IBIS Hotel.
6. Loop langs het IBIS Hotel, Level Eleven is gelegen naast het IBIS hotel. U kunt het herkennen
aan het Regardz logo aan de zijkant van het gebouw. Op de hoek bij het logo bevindt zich de
ingang van Level Eleven.
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