Routebeschrijving Paushuize
This document is also available in English
Paushuize is gevestigd in het historische stadscentrum van Utrecht.
Hoewel goed te bereiken met de auto (zie pagina 2), bevelen we
reizen met het openbaar vervoer van harte aan.

Vanaf Utrecht Centraal Station
Wandelen (< 10 minuten) - U loopt het Centraal Station aan de
centrumzijde uit. U loopt nu naar rechts over het Stationsplein,
richting het Moreelsepark. U loopt de trap naar beneden, en slaat de
eerste straat linksaf. Het Moreelsepark bevindt zich dan aan uw
rechterhand. Bij de verkeerslichten steekt u over. U loopt rechtdoor
de Mariaplaats op en gaat, wanneer u niet verder rechtdoor kunt,
naar rechts. U neemt de eerste straat links, de Zadelstraat,
richting de Domtoren. U loopt onder de toren door en gaat op het
Domplein rechtsaf. Vervolgens slaat u linksaf de Trans in. Aan het
einde van de straat ziet u Paushuize. U loopt rechtdoor de Kromme
Nieuwegracht op en gaat meteen links onder de poort door. De tweede
deur aan uw linkerhand is de ingang van Paushuize.
Per bus (20 minuten) - U neemt vanaf Utrecht Centraal een bus naar
halte Janskerkhof. Dit zijn o.a. lijn 2, 4, 28, 50 en 77. Als u
uitstapt op het Janskerkhof, loopt u rechts de Korte Jansstraat in.
Bij de tweede straat links, Achter Sint Pieter, slaat u af. Deze
straat gaat over in de Pausdam. Aan het einde van deze straat ziet u
links Paushuize. U slaat linksaf naar de Kromme Nieuwegracht en gaat
meteen links de brug over, onder de poort door. De tweede deur aan
uw linkerhand is de ingang van Paushuize.

Parkeren
Parkeergarage Springweg
De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Parkeergarage Springweg,
gelegen op minder dan 5 minuten loopafstand van Paushuize. In uw
navigatiesysteem kunt u het beste ’Mariaplaats’ invoeren en vanaf
daar de P-borden volgen.
Via de 'Uitgang Lijnmarkt' verlaat u de garage, via een
onderdoorgang, op de Oudegracht. Wanneer u links de gracht
oversteekt en daarna meteen linksaf slaat, bent u op ’t Wed. U gaat
direct tweemaal rechtsaf, de Korte Nieuwstraat in, en vervolgens
direct naar links de Trans op. Aan het einde van de straat, aan uw
linkerzijde, ziet u Paushuize. Loop rechtdoor de Kromme Nieuwegracht
op en gaat meteen links onder de poort door. De ingang is de tweede
deur aan uw linkerhand.

Garage Grifthoek
Een wat voordeliger geprijsde garage is Parkeergarage de Grifthoek,
gelegen op ongeveer 10 minuten loopafstand van Paushuize. In uw
navigatiesysteem voert u het adres 'Wittevrouwensingel 96' in.
Vanuit de garage loopt u naar links langs de Wittenvrouwensingel. U
slaat rechtsaf om langs de singel te blijven lopen. Bij de tweede
brug die u tegenkomt, de Lucasbrug, slaat u rechtsaf. Dit is
ongeveer 800 meter lopen. Na de brug loopt u de eerste straat links,
de Nobeldwarsstraat, in. Hierna neemt u de eerste straat rechts, de
Kromme Nieuwegracht. Deze draait iets naar rechts, waarna u aan de
rechterzijde Paushuize ziet. U gaat rechts de poort onderdoor. De
ingang is de tweede deur aan uw linkerhand.

P+R Utrecht Science Park
Tot slot is het mogelijk om uw auto te parkeren bij P+R Utrecht
Science Park. Op uw navigatiesysteem geeft u dan ‘Universiteitsweg,
kruising A28’ in en volgt u vanaf daar de borden. Het duurt ongeveer
een half uur om vanaf deze garage naar Paushuize te reizen.
Met buslijn 28 reist u in 20 minuten naar halte Stadsschouwburg.
Paushuize ligt op tien minuten loopafstand van deze halte. U loopt
naar rechts richting de Nobelstraat en loopt de eerste straat links,
de Nobeldwarsstraat, in. Hierna neemt u de eerste straat rechts, de
Kromme Nieuwegracht. Deze draait iets naar rechts, waarna u aan de
rechterzijde Paushuize ziet. U gaat rechts de poort onderdoor. De
ingang is de tweede deur aan uw linkerhand.

