
 

 
 

 
 

 
 

    

  

  
  

   
  
 
 

SHUTTLE BUS INFORMATION FEE € 6.00 P.P. DAY PASS € 8.00 P.P. 

From the HOTEL to the AIRPORT From the AIRPORT to the HOTEL 
Only for hotel guests with a bus reservation 
Reservations at the reception 

The bus departs from Lane A9 till A13 

Monday - SundayMonday - Sunday 

05:30 14:00 06:00 14:30 

06:30 14:30 07:00 15:00 

07:00 15:00 07:30 15:30 

07:30 16:00 08:00 16:30 

08:00 16:30 08:30 17:00 

08:30 17:00 09:00 17:30 

09:00 17:30 09:30 18:00 

09:30 18:30 10:00 19:00 

10:00 19:30 10:30 20:00 

10:30 20:30 11:00 21:00 

11:00 21:00 11:30 21:30 

11:30 21:30 12:00 22:00 

12:00 22:30 12:30 23:00 

13:00 23:30 13:30 00:00 

13:30 14:00 

Starting date October 25th, 2021. 
Times are approximate and may vary due to traffic 
and weather conditions. 

Please be at the bus stop 5 min. before departure. 
It might be possible that the bus makes an extra 
stop. At the bus stop (next to the screens), there is 
a phone to contact the hotel for questions about 
the shuttle. 

Other transport 
• Busconnection from Schiphol (bus stop 

P4): bus line 300 (to Haarlem), exit at bus
 stop ’Overbos’. 

• Busconnection to Schiphol: bus line 300 
(to Amsterdam Bijlmer Arena) from bus 
stop ‘Overbos’. 

• Taxi fares approximately € 40,-. 

Bosweg 15 • 2131 LX Hoofddorp The Netherlands • T +31 (0)23 556 90 00 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		CY-2021-ShuttleBustijden-Oktober.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Joyce Kremer, joyce.kremer@claus.nl

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 3

		Goedgekeurd: 27

		Mislukt: 0
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		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering
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		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code
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