Routebeschrijving en parkeergelegenheid
Met de auto:
Vanuit de richting Amsterdam neemt u de A4 richting Den Haag,
vervolgens de A44 richting Sassenheim, Leiden-West en neem afslag
8. Vanuit de richting Den Haag neemt u de A44 richting Amsterdam
en neem afslag 8. Vanuit de richting Utrecht neemt u de A12 richting
Den Haag, neem vervolgens de A4 richting Rijswijk en neem afslag 7.
Komt u met de auto, dan kunt u deze parkeren op de Haagweg 2 te
Leiden. Vanaf deze parkeerplaats rijdt een shuttle busje die u direct
bij ons voor de deur afzet. Bij het HCG Turkije zijn uitritkaarten te
verkrijgen waarmee u gratis kunt parkeren.
Vanaf Leiden Centraal:
Openbaar vervoer
U neemt de trein of bus naar Leiden
Centraal. Op Leiden Centraal kunt u de
volgende bussen pakken die direct voor
de deur stoppen:
bus 169 en 182 richting Alphen a/d Rijn,
bus 186 en 187 richting Gouda,
bus 1 richting Rijnland Ziekenhuis,
bus 5 richting Voorschoten,
bus 13 richting Stevenshof,
bus 6 richting Leyhof,
bus 45 richting Den Haag of
bus 2 richting Hubrechtplein.
U stapt uit bij de halte Kort Rapenburg
waarbij het HCG Turkije zich direct
achter het bushokje bevindt.
Te voet
U kunt ook lopen vanaf Leiden Centraal,
dit duurt ongeveer 5 minuten. U neemt
de
uitgang
aan
de
centrumzijde/voorzijde waarbij u de
Stationsweg (loopt over in de
Steenstraat) oploopt. Aan het einde van
deze straat gaat u met de bocht mee
naar links over een brug. Na de brug slaat u rechts af. Als u rechtdoor loopt ziet u bij het eerste rijtjes
gebouwen aan uw rechter hand een Turkse vlag hangen. Dit is het kantoor van het HCG Turkije.
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Route description and parking facilities
By car:
From the direction Amsterdam take the highway A4 towards Den Haag,
then the A44 towards Sassenheim, Leiden-West and take exit 8. From
the direction Den Haag take the A44 towards Amsterdam and take then
exit 8. From the direction Utrecht take the A12 towards Den Haag, than
the A4 towards Rijswijk and take exit 7.
You can park your car at the parking lot located at the Haagweg 2. There
is a shuttle bus available from the parking lot that will bring you to the HCG of Turkey. The HCG of
Turkey has free tickets for the parking lot available at the office .
From Leiden Central:
Public transport
Take the bus or train to Leiden Central
Station. You can take the following busses
that will stop directly in front of our building:
bus 169 and 182 heading for Alphen a/d Rijn,
bus 186 and 187 heading for Gouda,
bus 1 heading for Rijnland Ziekenhuis,
bus 5 heading for Voorschoten,
bus 13 heading for Stevenshof,
bus 6 heading for Leyhof,
bus 45 heading for Den Haag or
bus 2 heading for Hubrechtplein.
You should get off at bus stop Kort
Rapenburg. The HCG of Turkey is located
behind the bus stop where you will see the
Turkish flag.
By foot
You could also walk from Leiden Central
Station, this will take approximately 5
minutes. Take the exit that leads to the
direction of the center of Leiden and
continue your walk at the Stationsweg (turns
into the Steenstraat). At the end of this
street follow the bend to the left crossing
the bridge. After the bridge turn right. If you walk straight on you can see a Turkish flag hanging in
front of the first buildings on your right. This is the office of the HCG of Turkey.
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