Routebeschrijving naar Kien Bed & Breakfast Amsterdam
Wij vernemen graag vooraf van u hoe laat u zult aankomen in Amsterdam.
Kien B&B heeft geen receptie en er wacht speciaal iemand om u te verwelkomen
en u binnen te laten in uw studio.
Bij eventuele vertraging stellen wij het op prijs als u ons even informeert
Inchecken

: 13:30 – 22:00 uur

Uitchecken

: 10:30 uur

Betaling vindt plaats bij aankomst, bij voorkeur contant en uitsluitend in Euro's.
Kien Bed & Breakfast is goed bereikbaar met het openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal kunt u tramlijn 16 of 24 nemen.
De rit duurt ongeveer 15-20 minuten.
Wanneer u de tram neemt, stapt u uit bij de halte “Weteringcircuit”.
Vanaf de tramhalte wandelt u een stukje terug de Vijzelgracht op.
Aan uw linkerhand vindt u de Tweede Weteringdwarsstraat waar u op nummer 65
aanbelt: De voordeur bevindt zich bovenaan het trappetje en bij de deurbel staat
“Martin / Bed & Breakfast”.
Ook kunt u vanaf Amsterdam Centraal een taxi nemen. De rit duurt zo'n 10 à 15
minuten. Vraag vooraf aan de chauffeur hoeveel de rit u gaat kosten en of er extra
moet worden betaald voor uw bagage. Vraag om een totaalprijs en onderhandel daar
gerust over. Het is niet verplicht de eerste taxi in de rij te nemen.
OV-Chipkaart
Om gebruik te kunnen maken van het OV, gebruikt u een OV-Chipkaart.
De OV-Chipkaart laadt u op bij een GVB- of NS-automaat, bij Albert Heijn en op vele
andere plaatsen in de stad. U dient voorafgaand aan uw reis te zorgen dat er geld op
de kaart staat. Door de kaart bij het instappen voor de kaartlezer in bus, tram of
metro te houden checkt u in. Bij het verlaten van het voertuig checkt u op dezelfde
manier weer uit. Bij het uitchecken ziet u op het display van de kaartlezer hoeveel
saldo er nog over is. U kunt de OV-Chipkaart ook gebruiken voor treinreizen, Daarvoor
dient u de kaart echter wel éénmalig te activeren bij een NS-automaat. Om in te
kunnen checken voor een treinreis dient u over een OV-chip met voldoende saldo te
beschikken.
OV-Chipkaarten zijn verkrijgbaar bij de GVB kiosk, bij de GVB kaartautomaten, op het
station en bij de tramconducteur of buschauffeur.
Trams
De gemakkelijkste manier om door de stad te reizen is met de tram. De trams rijden
frequent, snel en zijn behoorlijk betrouwbaar. Om de tram aan te houden steekt u
eenvoudig uw hand of uw OV-chipkaart op. Wanneer u op de plaats van bestemming
arriveert, drukt u op de rode STOP-knop. Op of naast de deur bevinden zich knoppen
om de deur te openen. Vergeet niet uit te checken!
Op de website van het GVB is een gratis lijnenkaart beschikbaar.

http://www.gvb.nl/english/travellers/maps/Pages/Networkmap.aspx
De trams rijden tot even na middernacht. 's nachts kunt u gebruik maken van de
nachtbussen.
Parkeren in Amsterdam
Wij raden u niet aan uw auto in het centrum van Amsterdam te parkeren. We
beschikken niet over een eigen parkeerplaats en er zijn weinig parkeerplekken in de
straat. Bovendien dient u 24/7 te betalen als u uw auto in het centrum parkeert.
Het is natuurlijk wel mogelijk met uw auto naar de B&B te komen om uw bagage af te
leveren en vervolgens de auto buiten de stad te parkeren. Wij adviseren de auto
buiten Amsterdam te parkeren of in een van de P+R garages rond de stad:

Vanaf de P+R parkeergarages,
waar u tegen een voordelig
dagtarief parkeert, is de
binnenstad eenvoudig bereikbaar
met tram en/of metro. Bij het
parkeren in een P+R is uw
vervoersbewijs van de garage naar
de stad v.v. Inbegrepen. De dichtst
bijzijnde P+R garage is het
Olympisch Stadion, Olympisch
Stadion 44, 1076 DE Amsterdam.
Ringweg A10, afslag S108. Bij het
stadion stapt u voor de deur op
tram 16 of 24, deze stoppen om de
hoek bij Kien B&B.
Mocht u uw auto toch in de stad
willen parkeren, dan raden wij u
aan een van de grote
parkeergarages te gebruiken. De
dichtstbijzijnde parkeergarage is
Parking Prins en Keizer,
Prinsengracht 927.
Parkeren op straat is uiteraard ook mogelijk, betaling vindt plaats via de parkeerpalen
langs de weg of via een app, zoals Yellow Brick. Aangezien in Amsterdam parkeren via
het kenteken plaatsvindt, en de controle is gedigitaliseerd, hoeft u uw parkeerkaartje
niet achter de voorruit te leggen.
Verder buiten de stad zijn er gebieden waar parkeren gratis is:




Spinning: A9, afslag Amstelveen. U reist met Metro 51 naar het centrum.
Gaasperplas: A9, afslag Gaasperplas. U reist met metro 53 naar het centrum.
Diemen Zuid: A10, afslag S112. U reist met metro 53 naar het centrum.

Het is verstandig om het telefoonnummer van Kien Bed & Breakfast in uw telefoon op
te slaan: +31 651 933 131.
Heeft u nog verdere vragen? Stuur dan gerust een e-mail!
martin@marykien.nl

Met vriendelijke groeten,
Martin Segaar
Kien Bed and Breakfast Studio's
Tweede Weteringdwarsstraat 65
1017 SV Amsterdam
martin@marykien.nl

