Routebeschrijving
Contactgegevens Praatzuil.NL “Nijmegen”
Studio Sky Design & Print
St. Annastraat 3, 6524 EB Nijmegen
E: info@praatzuil.nl T: 024 - 3888557
De uitleverlocatie van “Praatzuil Nijmegen” is gevestigd in Drukkerij Sky op voormeld
adres.

Openingstijden Drukkerij Sky
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
10:00 – 16:00

Routebeschrijving (Met Eigen Vervoer)
Vanaf Utrecht
U volgt de A12 richting Arnhem. Vanaf de A12 neemt u de afslag A50 richting
Nijmegen. Vervolgens neemt u de afslag richting Nijmegen Noord (A15) en verlaat u
de A50. U volgt de A15 en neemt dan de afslag A325 richting Nijmegen. Deze blijft u
volgen tot in Nijmegen. U komt over de Waalbrug Nijmegen binnen en volgt de
doorgaande weg. Bij het Keizer Karelplein gaat u de rotonde ¾ rond en slaat u
rechtsaf de Sint (St.) Annastraat in.

 U rijdt bij het eerstvolgende stoplicht rechtdoor. U treft Drukkerij Sky na het 1e
stoplicht aan uw linkerhand aan. U kunt parkeren op de parallel gelegen ventweg.
Daartoe moet u een stuk rechtdoor rijden waarna u linksaf de ventweg op kunt rijden.
Vanaf Arnhem
U volgt de A325 Arnhem - Nijmegen. U komt over de Waalbrug Nijmegen binnen en
volgt de doorgaande weg. Aan het einde van deze weg komt u op een groot
verkeersplein, het Keizer Karelplein. Zie verder bij “vanaf Utrecht” .
Vanaf ’s Hertogenbosch
U volgt de A59 en neemt de afslag Wijchen/Nijmegen (A326). Nijmegen binnengekomen volgt u de doorgaande weg (richting Arnhem/Centrum). Aan het einde van
deze weg (u passeert nog zo’n 2 rotondes) komt u op een groot verkeersplein, het
Keizer Karelplein. Hier gaat u de 1ste afslag rechts. Zie verder bij “vanaf Utrecht” .
Vanaf Venlo
U volgt de A73 richting Nijmegen. U neemt de afslag Nijmegen en volgt de
doorgaande weg (richting Arnhem/Centrum). Aan het einde van deze weg komt u op
een groot verkeersplein. Het Keizer Karelplein. Hier gaat u de 1ste afslag rechts. Zie
verder bij “vanaf Utrecht” .
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