Routebeschrijving Kubus Eindhoven
Adres: Geldropseweg 47, 5611 SC Eindhoven. T 040 213 1950

Kubus is gevestigd in het centrum van Eindhoven. Het pand ligt op loopafstand van het station (10-15
minuten). Indien u liever met eigen vervoer komt, kunt u gratis parkeren op het Kubus parkeerterrein.

U komt met de trein
lopend vanaf het station: 10 - 15 minuten
Verlaat het station aan de taxizijde (centrumzijde). Steek de weg over en loop rechtdoor over een
pleintje met cafés en restaurants. Recht voor u ziet u de Pathé Bioscoop. U gaat naar rechts richting de
stoplichten. Bij de stoplichten steekt u niet over, maar gaat u naar links. U loopt dan over de Vestdijk. U
volgt deze straat (aan uw rechterhand ziet u de ABN Amrobank en aan uw linkerhand Adecco
Uitzendbureau). Bij de derde stoplichten gaat u links (op de kruising met rechts aan de overkant het
chineesrestaurant Mei Ling). Het voetpad loopt voor de kruising al een beetje naar links: volg dit. U loopt
dan de Geldropseweg op. Na ongeveer 150 meter zit de ingang aan de linkerkant (nummer 47).
met de bus vanaf het station
Verlaat het station aan de buszijde en neem buslijn 10 naar Geldrop, buslijn 20 naar Helmond, buslijn 24
naar Helmond of buslijn 110 naar Geldrop. Stap uit op halte 'Geldropseweg' (na ongeveer 5 minuten).
Steek de straat over en loop terug in de richting waar u vandaan kwam.

U komt met de auto
uit de richting Tilburg, Breda en Nijmegen
Volg de borden Eindhoven Centrum. U komt de stad binnen via de J.F. Kennedylaan. Bij het eerste
verkeerslicht gaat u linksaf richting Helmond (links ligt het ziekenhuis Maxima Medisch Centrum). Blijf
deze weg volgen, ga op de rotonde rechtdoor, onder het spoor door. Na het spoor gaat u bij het derde
verkeerslicht rechtsaf (aan uw linkerhand ziet u de DAF fabriek en de Ford dealer, aan uw rechterhand
de Peugeot dealer). U bevindt zich nu op de Geldropseweg. Ga bij beide stoplichten rechtdoor. Daarna
gaat u de 2e straat rechts: de Stuiverstraat (direct na Chinees restaurant). Na 100 meter aan de
linkerzijde kunt u parkeren op ons eigen parkeerterrein. Het hek is gesloten maar niet op slot (u dient
het hek ook weer te sluiten). U kunt via de trap vanaf de parkeerplaats naar de entree van Kubus lopen.
Indien er geen parkeerplaats meer vrij is, kunt u in de Stuiverstraat en andere zijstraten gratis parkeren.
Parkeren op de Geldropseweg is niet gratis.
uit de richting Maastricht, Venlo en Antwerpen
Volgt de borden Centrum. U rijdt Eindhoven binnen over de Leenderweg. U kruist de rondweg. Bij de St.
Jorislaan (aan uw rechterhand de St. Joriskerk en aan uw linkerhand de Stadsschouwburg) gaat u
rechtsaf. Bij de volgende verkeerslichten gaat u linksaf de Geldropseweg op. Daarna gaat u de 2e straat
rechts: de Stuiverstraat (direct na Chinees restaurant). Na 100 meter aan de linkerzijde kunt u parkeren
op ons eigen parkeerterrein. Het hek is gesloten maar niet op slot (u dient het hek ook weer te sluiten).
U kunt via de trap vanaf de parkeerplaats naar de entree van Kubus lopen. Indien er geen parkeerplaats
meer vrij is, kunt u in de Stuiverstraat en andere zijstraten gratis parkeren. Parkeren op de
Geldropseweg is niet gratis.

