Hoe kan u ons bereiken?

Te voet
Indien u van het centrum van Berchem komt

-

-

Wandel tot aan de Posthoflei, steek de Singel over zodat u zich op de
rechterkant van de Binnensingel bevindt.
U neemt de tunnel onder de spoorweg en wandelt verder op de Binnensingel.
Wanneer u onder de goudkleurige voetgangersbrug over de Binnensingel
aankomt, slaat u onmiddellijk rechtsaf en neemt u de witte trap naar boven.
Aan de ingang van het Park Inn hotel kan u links de lift nemen (aanbellen bij
Spaces) of neemt u rechts van de ingang van het hotel opnieuw de trap naar
boven.
U kan zich aanmelden bij de receptie van Spaces.

Indien u van de Borsbeeksebrug komt,

-

-

-

Wandel links de Binnensingel op. U treft aan uw linkerzijde de Post Xsite aan.
Wandel net voorbij de brede grijze trap naar links en neem de witte trap naar
boven.
Aan de ingang van het Park Inn hotel kan u links de lift nemen (aanbellen bij
Spaces) of neemt u rechts van de ingang van het hotel opnieuw de trap naar
boven.
U kan zich aanmelden bij de receptie van Spaces.

Met de fiets
Boom juridisch Antwerpen is bereikbaar via de fietsring en de fietsostrades Antwerpen-Mechelen
en Antwerpen-Lier.
U kan uw fiets gratis parkeren in de ondergrondse fietsparking van Post X, die u bereikt via
Borsbeeksebrug 34.

-

-

-

Onder het Park Inn hotel en naast de goudkleurige voetgangersbrug neemt u
de brede grijze trap (met fietssleuven) naar beneden. De fietsparking bevindt
zich onmiddellijk links onderaan de trap.
U wandelt de fietsenstalling terug uit en neemt de witte trap rechts (net voorbij
de brede grijze trap) tot aan de ingang van het Park Inn hotel.
Aan de ingang van het Park Inn hotel kan u links de lift nemen (aanbellen bij
Spaces) of neemt u rechts van de ingang van het hotel opnieuw de trap naar
boven.
U kan zich aanmelden bij de receptie van Spaces.

U kan ook gebruik maken van het fietsdeelsysteem Vélo van de stad Antwerpen of de Blue-bikes
die ter beschikking staan aan het station van Berchem. De dichtstbijzijnde Velo-haltes in de
buurt van Post X zijn Statie (350 m) en Station Antwerpen-Berchem (100 m).

Met het openbaar vervoer
Trein naar Antwerpen-Berchem

-

U verlaat het station Antwerpen-Berchem langs de hoofdingang aan het
Burgemeester Edgard Ryckaertsplein.
U slaat onmiddellijk rechtsaf en neemt de goudkleurige voetgangersbrug over
de Binnensingel.
Nog steeds op de voetgangersbrug ziet u rechts aan de brug een trap met op de
treden ‘Spaces’. Neem deze trap.
Recht voor u ziet u de ingang van Spaces. Hier kan u zich aanmelden aan de
receptie.

Bus en tram naar Antwerpen-Berchem

-

U verlaat de bus- en tramhalte op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein en
wandelt richting het station.
Vlak voor het station neemt u links de goudkleurige voetgangersbrug.
Nog steeds op de voetgangersbrug ziet u rechts aan de brug een trap met op de
treden ‘Spaces’. Neem deze trap.
Recht voor u ziet u de ingang van Spaces. Hier kan u zich aanmelden aan de
receptie.

Met de wagen (Betaalparking onder de gebouwen van Post X)
De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen voor hinder zorgen. Voor meer informatie over
de verkeerssituatie in Antwerpen, klikt u hier. Actuele file- en verkeersinformatie vindt u op de
website van het Vlaams Verkeerscentrum.

-

Navigeer naar Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen – Berchem.
U rijdt de Borsbeeksebrug op en slaat rechtsaf bij het kruispunt achter de witte
gebouwen van Post X.
U bereikt rechts de publieke Indigo Parking. De maximale inrijhoogte is 2,1 m. U
kan uw wagen parkeren op level -1 of -2.

Indien u uw wagen parkeert op -1 (= gelijkvloers als u toekomt in de parking)

-

U rijdt best tot aan de dubbele glazen inkomdeur die uitkomt aan de
fietsenstalling.
U verlaat de parking langs de grote ingangsdeur, neemt de witte trap (tegen het
Park Inn hotel) naar boven zodat u op het binnenplein van de site terecht komt.
Neem opnieuw de witte trap aan uw linkerkant.

-

-

Aan de ingang van het Park Inn hotel kan u links de lift nemen (aanbellen bij
Spaces) of neemt u rechts van de ingang van het hotel opnieuw de trap naar
boven.
U kan zich aanmelden bij de receptie van Spaces.

Indien u uw wagen parkeert op -2

-

-

Volg de pijlen van het Park Inn hotel tot aan de lift.
U neemt de rechtse lift en gaat naar 0.
Als u buitenkomt, neemt u onmiddellijk links de trap naar boven.
Aan de ingang van het Park Inn hotel kan u links de lift nemen (aanbellen bij
Spaces) of neemt u rechts van de ingang van het hotel opnieuw de trap naar
boven.
U kan zich aanmelden bij de receptie van Spaces.

