Vanaf de A-12
1. Vanaf het Prins Clausplein rijdt u over de A12 richting Den Haag tot aan de T-splitsing.
2. Hier gaat u naar links (Zuid-Hollandlaan).
e

3. Op de Zuid-Hollandlaan gaat u bij de 1 verkeerslichten naar rechts (Koningskade).
e

4. Op de Koningskade neemt u de 1 afslag naar links. U rijdt nu op de Mauritskade.
e

5. Bij het 5 verkeerslicht slaat u linksaf de Prinsessewal op.
6. Aan het einde van de Prinsessewal gaat u rechtdoor de Prinsenstraat in (winkelstraatje).
7. Neem de eerste afslag naar rechts (steegje) en aan het einde slaat u linksaf de Torenstraat op.
8. Aan uw rechterhand bevindt zich een Q-Park Parkeergarage ‘Torengarage’ ( achter Japans restaurant ‘Shabu Shabu’ )
9. Vanuit de Torengarage loopt u de Torenstraat verder uit richting de Grote Kerk (links van u). De straat aan de rechterzijde van de
kerk is de Riviervismarkt. Onze ingang bevindt zich tegenover de kerk, huisnummer 3.
Vanaf de A-44
1. A-44 helemaal uitrijden. Deze gaat vanzelf over in de Zuid-Hollandlaan.
2. Aan het einde van de Zuid-Hollandlaan gaat u bij de T-splitsing rechtsaf de Koningkade.
3. Op de Koningskade neemt u de 1e afslag naar links. U rijdt nu op de Mauritskade op.
5. Bij het 5e verkeerslicht slaat u linksaf de Prinsessewal op.
6. Aan het einde van de Prinsessewal gaat u rechtdoor de Prinsenstraat in (winkelstraatje).
7. Neem de eerste afslag naar rechts (steegje) en aan het einde slaat u linksaf de Torenstraat op.
8. Aan uw rechterhand bevindt zich een Q-Park Parkeergarage ‘Torengarage’ ( achter Japans restaurant ‘Shabu Shabu’ )
9. Vanuit de Torengarage loopt u de Torenstraat verder uit richting de Grote Kerk (links van u). De straat aan de rechterzijde van de
kerk is de Riviervismarkt. Onze ingang bevindt zich tegenover de kerk, huisnummer 3.

