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ROUTEBESCHRIJVING  
  
Hotel Cornelisz is gelegen aan de P.C. Hooftstraat 24 in het hartje van Amsterdam vlak naast het 
Rijksmuseum en op 2 minuten loopafstand van het Leidseplein, vondelpark en Museumplein.   
  
Met de auto  
Vanuit Den Haag – Schiphol (A4)  
Volg de A4 richting Zaandam en neem de afslag (S106). Aan het einde van de afslag gaat u rechts.  
U gaat rechtdoor over de rotonde (Surinameplein) en sorteer linksvoor over de brug. U gaat bij de 
stoplichten links af de Overtoom op. Aan het einde van de Overtoom gaat u naar rechts de 
Stadhouderskade op. Bij het volgende stoplicht gaat u rechtdoor. Vervolgens krijgt u nog een stoplicht  
en houdt u links aan. Dan gaat u de eerste weg rechts en zit u op de P.C. Hooftstraat.  
U vindt ons aan de rechterkant net voor de kruising met de Hobbemastraat.   
  
Vanuit Utrecht (A2)  
Volg de borden richting Centrum. Wanneer u Amsterdam inrijdt gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf.  
U zit nu op de President Kennedylaan. Deze gaat over in Amsteldijk. Bij de T-splitsing gaat u linksaf de 
Stadhouderskade op. U gaat vervolgens alsmaar rechtdoor tot u aan uw linkerkant het Rijksmuseum heeft. 
Na het Rijksmuseum (2e weg) gaat u links de P.C. Hooftstraat op. U vindt ons aan de rechterkant net voor 
de kruising met de Hobbemastraat.  
  
Vanuit Diemen – Amersfoort (A10)  
Volg de borden richting centrum-Amsterdam. U neemt afslag S112 Centrum. U blijft de borden richting 
Centrum en op de rotonde neemt u de eerste afslag de Wibautstraat in. Bij het grote kruispunt na 
plusminus 1 km gaat u linksaf. Volg deze weg en rijdt net voorbij het Rijksmuseum. Neem de 2e weg links 
(is nog voor het stoplicht).  U rijdt de P.C. Hooftstraat in en net voor de kruising met de Hobbemastraat 
vindt u Hotel Cornelisz aan de rechterhand.    
  
Parkeren  
Parkeergarages vindt u bij Byzantium aan het Leidseplein of naast het Stedelijk museum onder de  
Albert Heijn. Betaald parkeren kunt u ook tegen betaling in de P.C. Hooftstraat of omliggende straten 
à 6 euro per uur van 9:00-24:00 uur. Dag-, avond- of 24uurs kaarten zijn ook beschikbaar. U kunt deze bij  
de parkeerautomaten afrekenen met pin- of credit kaart. Let op: u dient uw kenteken in te voeren in de 
parkeerautomaat.  
  
Met het openbaar vervoer  
Vanaf Centraal Station  
U neemt tram 2 of 12 – uitstappen bij het Rijksmuseum –U loopt een stukje terug naar de hoek 
Hobbemastraat/P.C. Hooftstraat. Hotel Cornelisz bevindt zich naast de G-Star winkel.  
  
Vanaf Schiphol  
U neemt bus 397 - uitstappen bij het Rijksmuseum –U loopt een stukje verder naar de hoek 
Hobbemastraat/P.C. Hooftstraat. Hotel Cornelisz bevindt zich naast de G-Star winkel.  
  
Met de taxi  
Vanaf Schiphol betaalt u ongeveer 40 euro.  
Vanaf Amsterdam Centraal Station betaalt u ongeveer 15.00 euro  
  


