GPS: Hotel & Events Den Berg, Bergkapelstraat 98 - 1840 Londerzeel
Vanuit Antwerpen:
A12 Antwerpen – Brussel: Afrit ‘Londerzeel’
Vanuit Brussel:
A12 Brussel – Antwerpen: Afrit ‘Londerzeel Industriezone’

ROUTEBESCHRIJVING

ROUTEBESCHRIJVING

Wij houden eraan om u bij deze alvast van harte welkom te heten bij Hotel & Events Den Berg.
Het complex beschikt over verschillende parkeerterreinen, elk toegewezen aan een bepaalde
activiteit of unit van onze organisatie.

HOTEL, RESTAURANT & MEETINGS
Indien u te gast bent in het Hotel, het Restaurant of in een van onze verschillende meeting rooms
vragen wij u vriendelijk om te parkeren op de parking van het Hotel zelf. Wanneer men voor het
complex staat is dit de meest linkse parking, herkenbaar aan de open inrit van het hotel.
Deze parking is de eerste die men tegenkomt komende van Londerzeel centrum.
Wanneer de parking volzet is of de organisatie dit anders heeft meegedeeld, vragen wij u vriendelijk
om te parkeren op onze grote parking van de Events.
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PARKEREN

Deze parking voor 350 wagens – verdeeld over parking A vooraan rechts en parking B achteraan
links -bevindt zich uiterst rechts van het gebouw. Wanneer men voor het complex staat bevindt de
ingang van deze parking zich uiterst rechts, zeer herkenbaar dankzij de grote houten schuifpoort &
de grote witte welkomstborden met ‘DEN BERG EVENTS’.

PARKING A
Parking A bevindt zich vooraan rechts van het gebouw en is de toegewezen parking van UNIT A van
onze event hall. Gelieve bij het binnenrijden onmiddellijk naar rechts af te draaien een parkeerplaats
uit te kiezen. De ingang – herkenbaar aan de houten openstaande, dubbele deur die toegang geeft
tot het terras en de event hall - bevindt zich naar het einde toe van het gebouw.
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EVENTS

Parking B bevindt zich achteraan links van het gebouw en is toegewezen aan UNIT B van de event
hall. Gelieve bij het binnenrijden rechtdoor aan te houden, aan het einde van de weg links af te slaan
en achter de houten wand door te rijden. Vervolgens kan u op parking B een parkeerplaats uit te
kiezen. De ingang – herkenbaar aan de dubbele houten openstaande deur die toegang geeft tot het
terras en de event hall - bevindt zich recht voor u.
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PARKING B

