Routebeschrijving
CGI in Amsterdam
PER AUTO
Gebruikt u navigatie dan kunt u het beste De Entree 11 als adres invoeren.
Vanuit richting Den Haag
Vanaf de A4 volgt u de Ring Amsterdam (A10 Zuid). Bij knooppunt
Amstel neemt u de afslag Utrecht/Transferium (A2). Neem de eerste afslag
naar Transferium/Ouderkerk a/d Amstel. Aan het einde van de afslag gaat u
linksaf (Transferium/Amsterdam Zuidoost). Na de verkeerslichten rechts
aanhouden (Zuidoost/ AMC). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf de
Holterbergweg op. U neemt de eerste weg links, dit is De Entree.
Vanuit richting Utrecht
Vanaf de A2 neemt u de afslag Transferium/Ouderkerk a/d Amstel. Aan het
einde afslag gaat u linksaf (Transferium/Amsterdam Zuidoost). Na de
verkeerslichten rechts aanhouden (Zuidoost/ AMC). Onderaan de afrit gaat
u rechtsaf de Holterbergweg op. U neemt de eerste weg links, dit is De
Entree.
Vanuit richting Amersfoort
Vanaf de richting Amersfoort (A1) neemt u bij knooppunt Diemen de A9
richting Transferium. Vervolgens volgt u de A2 richting Transferium. Neem
afrit 1 richting Transferium. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf richting
Transferium en direct rechts aanhouden richting het AMC. Onderaan de afrit
bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Holterbergerweg op en direct (bij
het tweede verkeerslicht) links richting P3/P4/P5. U neemt de eerste weg
links, dit is De Entree.

CGI IN AMSTERDAM
BEZOEKADRES
Alpha Tower
De Entree 21 (12e etage)
1101BH Amsterdam
Tel: +31 (0)88 564 0000

OVER CGI
CGI, opgericht in 1976, is een van de
grootste dienstverleners ter wereld op
het gebied van informatietechnologie
en bedrijfsprocessen. CGI levert
kwalitatief hoogwaardige business
consultancy, systeemintegratie en
managed services.
Bezoek www.cginederland.nl voor meer
informatie over CGI.

PARKEREN
Om te parkeren volgt u P5 Villa Arena, er zijn twee ingangen (omhoog
richting de woonboulevard en rechtdoor en gelijk links naar de Alpha
Tower). U neemt de linker inrit aangegeven met ‘Bezoekers kantoren’.
Verder volgt u te voet de gele bordjes ‘kantoren’ naar de kelderdeur van het
kantoorgebouw. Ons kantoor is gevestigd op de 12e etage.
PER OPENBAAR VERVOER
Neem de trein of metro (metro 50 of 54) naar station Amsterdam BijlmerArena. Onderaan de trap van het station slaat u linksaf richting Villa Arena.
Aan het einde van de Arena boulevard slaat u links af. Vervolgens gelijk
naar rechts richting de gebouwen van ING en Deutsche Bank. Achter deze
gebouwen treft u de ‘Alpha Tower’ waar ons kantoor is gevestigd is op de
e
12 etage.
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