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Vanaf Amsterdam 

 A4 richting Den Haag

 A44 richting Den Haag Centrum/Leiden-West

 Afslag 8b richting Leiden (onderaan bij verkeerslicht rechtsaf)
 Blijf op de rechter rijbaan, bij het 3e verkeerslicht rechtsaf richting N206/Voorschoten/Utrecht
 Sla rechtsaf bij de 1e verkeerslichten naar ECC LeidenLeiden

Vanaf Den Haag 

 A44 richting Leiden/Amsterdam

 Neem afslag 8b (Leiden) naar de N206 richting Leiden en houdt rechts aan
 Houd rechts, volg de borden naar de N206/Voorschoten/Utrecht

 Sla rechtsaf bij de 2e verkeerslichten naar N206/Voorschoten/Utrecht
 Sla rechtsaf bij de 1e verkeerslichten naar ECC Leiden

Vanaf Rotterdam 

 A13 richting Amsterdam

 A4 richting Amsterdam

 Neem afslag 7 richting Leiden (N206), voor vervolgroute zie **

Vanaf Utrecht 

 A12 naar Den Haag

 Afslag 12a richting Leiden (N11)

 N11 helemaal uitrijden tot de T-splitsing

 A4 richting Leiden, u voegt niet in, maar neemt direct afrit  richting N206

 Voor vervolgroute zie **

** Vervolgroute N206, vanaf de A4 

 N206 volgen (richting Leiden, dan overige richtingen en richting Katwijk)

 Na ca. 5 minuten ziet u rechts een benzinestation, houd nu links aan zodat u bij de volgende

verkeerslichten rechtdoor rijdt

 ECC Leiden is aan uw linkerhand

Openbaar vervoer 

ECC Leiden is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor een snelle verbinding neemt u bus 43 vanaf 

Leiden CS (richting Den Haag) en stapt u uit bij de halte “Holiday Inn Leiden”. De busreis bedraagt ongeveer 

10 minuten. 

Voor een snelle reis van en naar Schiphol bevelen wij u taxibedrijf “De Groot” aan, telefoon 071-512 33 00. Het 

Transferium Leiden (snelbusverbinding met Den Haag) is op loopafstand van ECC Leiden. Voor een reisadvies 

op maat verwijzen wij u graag naar 9292ov.nl.  
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