
 
How to find us . . . 
 
Coming from the direction Amsterdam / Utrecht / Den Bosch (A2 / E25) and 
from the direction Tilburg / Breda (A58 / E312) 
Please follow the signs ‘Centrum’ and follow the A58 / N2 till the end.  
 
Bend right and follow the street ‘Kennedylaan’ in the direction the city centre for ca 4 
km. 
At the end of the street ‘Kennedylaan’ turn right at the second traffic light in the 
direction of the city centre.  
[get around the ‘Rabobank’ ]. Keep left and at the second traffic light turn left, under 
the train track, on to the ‘Emmasingel’. You follow this road with a lot of traffic lights 
until you see the Van Abbemuseum and the City Hall at your left hand side. At the traffic 
light turn left [Geldrop / Helmond] and at the second traffic light turn left [get around 
the Park Plaza Mandarin Hotel ] on to the ‘Vestdijk’. Then after the second traffic light 
you will find Pullman Eindhoven Cocagne on your right hand side. For parking you can 
follow the signs P1 and P2. 
 
Coming from the direction Maastricht (A2 / E25) Venlo (A67 / E34) 
Take the exit Eindhoven Centrum/ Tongelre. At the roundabout go straight ahead and 
follow the sign ‘Centrum’. At the 5th traffic light turn right [Hertogstraat]. 
Directly after the 3rd traffic light you will find Pullman Eindhoven Cocagne on your right 
hand side. 
 
Coming from the direction Antwerpen (A67 / E34). 
Follow the circular road of Eindhoven. Take exit 33 Waalre/Genneper Parken/Centrum. 
At the end of the exit under the viaduct, go straight ahead and follow signs ‘Centrum’. 
At the traffic light [Hertogstraat ] turn right. After the second traffic light you will find 
Pullman Eindhoven Cocagne on your right hand side. 
 
Where to park your car?  
Parking garage Pullman Eindhoven Cocagne, entrance next to the main entrance of the 
hotel (Vestdijk): 71 parking places, open 24 hours a day. An additional 65 parking places 
are at the backside of the hotel in a fenced parking lot. Follow P1 and P2. Paid parking 
based on availability. 
 
Route from Central Station (5 
minutes walking distance) 
Walk to the exit ‘Centrum’ and cross the street  to 
‘Stationsplein’ (square with cafes). Walk straight to 
café the Movies (located under the ‘Groene Toren’) 
and pass this building. You stay on the left side of the 
road and after 300 meters you find the Pullman Eindhoven Cocagne on your left hand 
side. 



 
 
Komende uit de richting Amsterdam / Utrecht / Den Bosch (A2 / E25) en 
vanuit de richting Tilburg / Breda (A58 / E312) 
U volgt de borden Centrum en u rijdt de A58 / Randweg N2 af tot het einde. 
 
U buigt rechtsaf en volgt de Kennedylaan richting het centrum ca 4km.  
Aan het einde van de Kennedylaan bij het 2e verkeerslicht gaat u rechtsaf richting 
centrum  
[ om Rabobank heen ]. U houdt links aan en bij het 2e verkeerslicht slaat u links af, 
onder het spoor door, de Emmasingel op. U volgt deze weg met vele stoplichten totdat u 
links het stadhuis en het Van Abbemuseum ziet liggen. Bij het verkeerslicht hier gaat U 
links af [ bord Geldrop / Helmond ] en vervolgens bij het 2e verkeerslicht gaat u links [ 
om het Park Plaza Mandarin hotel heen ] de Vestdijk op. Bij het 2e verkeerslicht aan uw 
rechterhand ligt Pullman Eindhoven Cocagne. Voor parkeren kunt u de borden P1 en P2 
volgen. 
 
Komende uit de richting Maastricht (A2 / E25) Venlo (A67 / E34) 
U neemt de afslag Randweg N2 / Centrum / Tongelre. Bij de rotonde gaat u rechtdoor 
richting centrum. Bij het 5e verkeerslicht gaat u rechts [ Hertogstraat ]. Onmiddellijk na 
het 3e verkeerslicht vindt u aan uw rechterhand Pullman Eindhoven Cocagne. 
 
Komende uit de richting Antwerpen (A67 / E34)  
U houdt de randweg N2 Eindhoven aan. U neemt afslag 33 Waalre / Genneper Parken / 
Centrum / Stratum. Onder aan de afslag linksaf onder viaduct door, en dan rechtdoor 
richting centrum. Volg centrum, bij verkeerslicht Hertogstraat rechtsaf. Na het 3e 
verkeerslicht vindt u aan uw rechterhand Pullman Eindhoven Cocagne. 
 
Waar kunt u uw auto parkeren?  
Parkeergarage, 71 plaatsen, Pullman Eindhoven Cocagne, ingang naast hoofdingang 
hotel (Vestdijk), 24 uur per dag geopend. Tevens 65 parkeerplaatsen op het omheinde 
parkeerterrein achter het hotel. Parkeren tegen betaling op basis van beschikbaarheid.  
 
Route lopend vanaf Centraal Station  
(circa 5 minuten lopen) 
  
Vanaf het Centraal Station loopt u naar de  
Uitgang centrumzijde, waar ook de  
taxistandplaats is. U steekt de weg over en komt 
op het stationsplein (plein met café’s). U loopt nu  
recht op café de Movies af (gevestigd onder 
Gebouw “Groene Toren”). Hier loopt u rechts  
omheen. Dan loopt u reeds op de Vestdijk.  
U blijft aan de linkerkant van de weg en na circa  
300 meter vindt u Pullman Eindhoven Cocagne.  
 




