Routebeschrijving PAX - locatie Sint
Jacobsstraat
Het kantoor van vredesbeweging PAX, locatie Sint Jacobsstraat, ligt in de binnenstad van Utrecht. Het
bevindt zich op tien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.
Met de trein:
Lopend
Vanaf de stationshal van station Utrecht Centraal loop je richting het centrum en neem je de uitgang
Vredenburg. Schuin aan de overzijde van het Vredenburgplein loop je rechts van modewinkel Zara
naar de kruising met stoplichten. Je steekt recht over naar de Sint Jacobsstraat (met links op hoek
C&A en rechts op de hoek de Bijenkorf). Je passeert 2 zijstraten en loopt dan langs Combo design
Interieurs. Om de hoek bij Schoonderwoerd Optiek vind je de ingang van nummer 12.
Met de bus
Vanaf het stadsbusstation (Jaarbeurszijde van CS) kun je de volgende stadsbuslijnen nemen en
uitstappen aan halte Sint Jacobsstraat:
1 Vechtsebanen via Overvecht NS
3 Overvecht
4 Zuilen via Schaakwijk
5 Maarssen via Zuilen
6 Overvecht Zuid
De halte Sint Jacobsstraat vind je ter hoogte van Bever Outdoor & Travel winkel. Vanaf de bushalte
ligt het PAX kantoor aan de overzijde van de straat, boven Combo design Interieurs en met de ingang
rechts daarvan, om de hoek bij Schoonderwoerd Optiek.
Met de auto:
Je volgt de borden Utrecht Centrum en zodra het wordt aangegeven de borden richting parkeergarage
Bijenkorf. Indien je vanaf Weerdsingel zijde over de brug de Sint Jacobsstraat in rijdt zie je net na de
volgende kruising (ingang parkeergarage is hier linksaf) rechts groot op de gevel van het pand waar
het PAX kantoor is gevestigd Citysense staan. De ingang van het kantoor is hier in de hoek van het
pand.
Je parkeert in de omgeving of in parkeergarage Bijenkorf. Vanaf de parkeergarage ligt het PAX
kantoor aan overzijde van de straat, boven Combo design Interieurs en met de ingang rechts daarvan,
om de hoek bij Schoonderwoerd Optiek.
(In verband met de verkeersmaatregelen voor een autoluwe binnenstad adviseren wij Utrecht van de
kant van de A2 in te rijden.)
Receptie en adres
Binnen het pand met nummer 12 ga je met lift of trap naar de 2e etage. Hier bel je aan en word je
verder geholpen bij de receptie.
PAX
St.-Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
tel: 030 - 2 33 33 46

Postbus 19318
3501 DH Utrecht

Kijk ook op onze website www.paxvoorvrede.nl voor de routebeschrijving (onder rubriek ‘Contact’).
Kijk eventueel op de website van de Gemeente Utrecht voor informatie over wegwerkzaamheden in
en rond de stad
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/bereikbaarheid/verkeershinder-en-routes/

