ROUTE INFO

PER AUTO
A4 Amsterdam - Den Haag
Ø Neem de A4 richting Leiden/Den Haag.
Ø Houd rechts aan en voeg in op de A44 richting Sassenheim/LeidenWest/Den Haag-Centrum.
Ø Volg de A44 gedurende 22 kilometer en volg dan de N44 naar
Wassenaar-Zuid/Den Haag.
Ø Volg de N44 gedurende 5,3 kilometer en houd rechts aan, de
Zijdeweg op en dan linksaf naar de Landscheidingsweg.
Ø Volg de Landscheidingsweg gedurende 2 kilometer tot de
Hubertustunnel.
Ø Volg het Hubertusviaduct naar de Professor B.M. Teldersweg, die
overgaat in de Johan de Wittlaan.
Ø Volg de Johan de Wittlaan die overgaat in de President
Kennedylaan, vervolgens de Segbroeklaan, de Sportlaan en de
Machiel Vrijenhoeklaan.
Ø Ga richting Kijkduin en ga rechtsaf, de Kijkduinsestraat op.
Ø Volg de Kijkduinsestraat hier komt u P2 en P3 tegen aan de
linkerhand.
Ø P1 bevindt zich rechts wanneer u op de Kijkduinsestraat de eerste
zijstraat rechts gaat.
Ø Vervolgens ziet u links P1.

A20 Vlaardingen/Westland - Den Haag
Ø Ga in westelijke richting op de A20 richting Rijksweg gedurende 8,5
kilometer.
Ø Ga door op de N213 en volg deze gedurende 8,1 kilometer. U
passeert twee rotondes.
Ø Ga rechtdoor de N211/Nieuweweg op.
Ø Volg de Nieuweweg gedurende 2,9 kilometer. U passeert 1 rotonde.
Ga vervolgens linksaf de Lozerlaan op.
Ø Volg de Lozerlaan gedurende 1,3 kilometer naar de
Ockenburghstraat.
Ø Volg de Ockenburghstraat naar de Kijkduinsestraat hier komt u P2
en P3 tegen aan de linkerhand.
Ø P1 bevindt zich rechts wanneer u op de Kijkduinsestraat de eerste
zijstraat rechts gaat.
Ø Vervolgens ziet u links P1.
A12 Utrecht/Gouda - Den Haag
Ø Ga in westelijke richting via de A12 naar Den Haag.
Ø Houd aan het eind van de A12 rechts aan, de Boslaan op en ga
vervolgens linksaf de Zuid-Hollandlaan op.
Ø Ga na 400 meter rechtsaf de Koningskade op naar de Raamweg en
dan de Plesmanweg.
Ø Ga op de Plesmanweg rechtsaf naar het Hubertusviaduct.
Ø Volg het Hubertusviaduct naar de Professor B.M. Teldersweg, die
overgaat in de Johan de Wittlaan.
Ø Volg de Johan de Wittlaan die overgaat in de President
Kennedylaan, vervolgens de Segbroeklaan, de Sportlaan en de
Machiel Vrijenhoeklaan.
Ø Ga richting Kijkduin en ga rechtsaf, de Kijkduinsestraat op.
Ø Hier komt u P2 en P3 tegen aan de linkerhand.
Ø P1 bevindt zich rechts wanneer u op de Kijkduinsestraat de eerste
zijstraat rechts gaat.
Ø Vervolgens ziet u links P1.
In Kijkduin is meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid.
ROUTE VANAF P2, P3 EN P1
Ø Vanaf P2 en P3 is Beachclub Titus te bereiken door naar het NHhotel te lopen (geheel rechts op de boulevard). Vervolgens loopt u
richting zee waar zich de strand afslag bevindt. Deze loopt u af. U
vindt Beachclub Titus als derde Beachclub aan de rechterhand.
Ø Vanaf P1 volgt u de route door de duinen, ze de ruin opgang aan de
kopse en rechterzijde van P1. U volgt het pad naar rechts waarbij u
links aanhoudt. Wanneer u de “jutterskeet” tegenkomst neemt u de
trap (links) of de strand afgang (rechts) hier vindt u Beachclub
Titus.

PER VLIEGTUIG
Beachclub Titus Kijkduin - Den Haag is vanaf Schiphol Amsterdam 60
kilometer met de auto. De trein doet er 35 minuten over. Neem vanaf Den
Haag Centraal Station bus 24 richting Kijkduin. Stap uit bij Kijkduin
Strand en u loopt in ongeveer 4 minuten naar de Beachclub. Beachclub
Titus is te bereiken door naar het NH-hotel te lopen (geheel rechts op de
boulevard). Vervolgens loopt u richting zee waar zich de strand afslag
bevindt. Deze loopt u af. U vindt Beachclub Titus als derde Beachclub aan
de rechterhand.
De Beachclub is 30 kilometer rijden vanaf Rotterdam The Hague
Airport. U kunt met de bus naar Rotterdam Centraal Station en dan met
de trein naar Den Haag HS. Stap uit de trein bij Moerwijk en neem bus 26
richting Kijkduin. Stap uit wanneer u bij het strand bent en en u loopt in
ongeveer 4 minuten naar de Beachclub. Beachclub Titus is te bereiken
door naar het NH-hotel te lopen (geheel rechts op de boulevard).
Vervolgens loopt u richting zee waar zich de strand afslag bevindt. Deze
loopt u af. U vindt Beachclub Titus als derde Beachclub aan de
rechterhand.
PER TREIN
Vanaf Den Haag Centraal Station neemt u bus 24 richting Kijkduin. U
stapt uit bij de laatste halte. Vanaf Den Haag HS neemt u bus 26. Vanaf
de halte is het nog een klein stukje lopen. Via het NH-Hotel (geheel rechts
op de boulevard) loopt u richting zee waar zich de strand afslag bevindt.
Deze loopt u af. U vindt Beachclub Titus als derde Beachclub aan de
rechterhand.

Beachclub Titus
Strand Zuid 12
06 22155971
www.beachclubtitus.nl
Navigatie adres: Zandvoortselaan 15, 2554 Den Haag (P1)

