WEGBESCHRIJVING HOOFDZETEL TENNIS VLAANDEREN
Tennis Vlaanderen
Louizapoortgalerij 203, 4de en 5de verdieping, 1050 BRUSSEL
02/548.03.00

Justitiepaleis

Tennis
Vlaanderen

QPark

Parking

1.

OPENBAAR VERVOER





2.

Neem de trein tot treinstation Brussel-Zuid .
Neem daar metrolijn ‘2’ of ‘6’ richting metrostation ‘Elisabeth.’
Er is om de 3 à 5 minuten een metro. Stap af aan de halte ‘Louiza’ (3de halte, +/- 5 minuten).
Neem de uitgang ‘Guldenvlieslaan / Avenue Toison d’Or' (uitgang naast de Panos en rechtover een krantenkiosk)
Buiten het metrostation, wandel je op de ‘Guldenvlieslaan / Avenue Toison d’Or’ richting Naamsepoort. Je
wandelt voorbij de Quick en een apotheker. Tussen de winkel ‘Petit Bateau’ en de showroom van ‘Tesla’ is de
ingang van de Louizapoorgalerij. 20m verder op je linkerkant is de ingang van onze burelen (nr. 203). Gebruik de
videofoon om aan te bellen: ‘004’ + ‘belletje’. Vervolgens wordt de glazen deur geopend en kan u de lift nemen
naar de 5de verdieping.

WAGEN







De ingang van de Louizapoorgalerij bevindt zich op de Brusselse kleine ring.
Hebt u een GPS-toestel, geef dan ‘Guldenvlieslaan 51’ te ‘Brussel’ in.
Voor 10u00 ’s morgens is er parkeergelegenheid vlak voor de ingang van de Louizapoortgalerij. Opgelet: u dient
een ticket te kopen via de betaalautomaat en er geldt een maximum parkeerduur van 2 uur. Indien u toch langer
blijft staan, moet u een nieuw ticketje kopen.
Na 10u00 of om langer te parkeren dan 2u kan u best gebruik maken van de parking ‘Q-Park’ in de Rue Capitaine
Crespel. Vanuit deze parking heb je rechtstreeks toegang tot de winkelgalerij. Als je in de winkelgalerij uitkomt,
wandel je richting uitgang. Na zo’n 50m wandel je voorbij de winkels Daoust en Zara en heb je op de rechterkant
de ingang van onze burelen (nr. 203). Gebruik de videofoon om aan te bellen ‘004’ + ‘belletje’. Vervolgens wordt
de glazen deur op het gelijkvloers geopend en kan u de lift nemen naar de 5de verdieping.
Andere parkings in de nabije omgeving zijn parking ‘Guldenvlies’ en parking ‘2 Portes’.

