BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
STE Languages is gevestigd aan de Aalsterweg 3. Het gebouw is goed bereikbaar; zie hiervoor de plattegrond beneden. U kunt achter het STE gebouw gratis parkeren. U bereikt het parkeerterrein via de
Aalsterweg (een onderdoorgang tussen STE en wijnzaak ‘Vinius’) of via de Leenderweg (een doorgang naast
Zonnestudio Eindhoven). Er zijn 24 parkeerplaatsen voor STE-cursisten; deze zijn gemarkeerd met blauwe
bordjes met daarop ‘STE’. Indien deze parkeerplaatsen vol zijn, zijn er in de directe omgeving van STE zowel
gratis als betaalde openbare parkeerplaatsen (zie hierna).

Vrij parkeren
Uw navigatie brengt u naar de vetgedrukte straatnamen.
P1 Leenderweg (let op: alleen voorste deel is vrij parkeren; zie kaart)
1
naar STE: 2 min.
P2
Hofdijkstraat en/of Le Sage den Broeklaan (let op: aan één zijde van de weg)
2
naar STE: 4 min.
P3
naar STE: 5 min.
3 Pastoor Sickingstraat

Betaald parkeren
Locaties:
• Parkeervakken aan de Aalsterweg of Leenderweg (zie borden P-zone)
naar STE: 2 min.
• Parkeerplaats bij Sint-Joriskerk aan de Sint-Jorislaan
naar STE: 5 min.
• Parkeerplaats bij Parktheater/schouwburg
naar STE: 5 min.

Tarieven
De eerste 60 min. betaalt
u €1,60 daarna €1,40 per uur. Bij
alle P-plaatsen kunt u betalen met
munten, parkeerapp en pinnen.

Parkeren fietsen
Uw fiets kunt u plaatsen in de
bewaakte fietsenstalling. Om
binnen te kunnen, belt u aan bij
de entree van de stalling. Is er
geen plek beschikbaar, dan
verzoeken wij u uw fiets aan de
achterzijde van het gebouw te
zetten in de daarvoor bestemde
fietsenrekken op de parkeerplaats.
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ingang STE
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ingang parkeerplaats

7/317/318/407
halte: Looiakkerstraat
1 min.
17
halte: Heistraat
3 min.
Meer informatie over openbaar vervoer, ga naar www.9292.nl
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