Dit is een gezamenlĳke uitgave
U-OV, gemeente Utrecht en Goedopweg
Dagelijks zetten wij ons in om voor u kwalitatief hoogwaardig
openbaar vervoer te verzorgen in de regio Utrecht.
Wilt u meer weten over ons, of meer actuele (reis) informatie?
Kijk dan op: u-ov.info en goedopweg.nl/pr-utrecht.
Hier vindt u onder andere:
• reisplanner
• actuele dienstregeling met vertragingsinformatie
• route van en naar de P+R
• omleidingen en storingen
• nieuwsberichten
• informatie over tarieven en abonnementen
• digitale lijnennetkaart
• informatie over bestemmingen in de regio

Meer informatie?

P+R Science Park,
hoe werkt het?
Uw reis naar Utrecht-Centrum en weer terug

Kijk voor de algemene informatie over de P+R’s op
goedopweg.nl/pr.
Kijk voor actuele informatie over lijnen, vertrektijden,
kaartsoorten, prijzen, abonnementen en omleidingen op
u-ov.info.
U-OV Klantenservice
0900 - 525 2241 (gebruikelijke belkosten)
Voor reisadvies op maat
0900 - 9292 (€ 0,90 per minuut, maximaal € 18,00)

Ral 5017
Voor drukwerk:
Pantone 2945C

Let op!
Voordelig parkeren en reizen

Slechts
€6,- per
dag

Als u vanaf de P+R Science Park met de bus naar het centrum van Utrecht reist, krijgt u korting
op parkeren. Parkeren kost dan €2,-.

€4

P

,-

Uw reis naar Utrecht Centrum

Reisadvies naar Utrecht Centrum

Wilt u alleen parkeren?

•	Buslijn 28 richting Vleuterweide via Centrum, stap uit bij
halte Neude, het centrum van Utrecht.
•	
Tramlijn 22 richting Utrecht Centraal, stap uit op het
eindpunt Utrecht Centraal. Vanaf daar loopt u in ongeveer
5 minuten naar het centrum.
• Of plan uw reis op u-ov.info.
• In het weekend geldt een andere dienstregeling.

De P+R’s zijn vooral bedoeld
voor mensen die willen
doorreizen naar het centrum
van Utrecht. Maar mensen met
een bestemming in de buurt
van een P+R kunnen deze ook
gebruiken. Dan betaalt u €6,-

Reisadvies terug naar P+R Science Park
1. Parkeer uw auto en
bewaar uw parkeerticket.

2.	Reist u met 2 of meer
personen? Koop een U-OVkaartje bij de automaat.
U reist met maximaal 5
personen op één kaartje.
Reist u alleen? Dan reist u
voordeliger met uw eigen
OV-chipkaart.

3.	Reis met de bus naar het
centrum van Utrecht.
Check in met uw
U-OV-kaartje of eigen
OV-chipkaart.

Uw terugreis naar P+R Science Park
€2,-

4.	Reis op dezelfde dag met
de bus terug naar halte
P+R Science Park. Check
in met uw U-OV-kaartje of
eigen OV-chipkaart.*

5.	Reken het parkeren af
bij de automaat en scan
uw U-OV-kaartje of eigen
OV-chipkaart voor korting.
Let op! U krijgt alleen
korting op parkeren als
uw laatste check-in in het
centrumgebied is.

6. Rijd uit met uw
parkeerticket.

* Reist u op een andere dag terug, koop dan een kaartje bij de chauffeur. Of reis op saldo met uw OV-chipkaart.

•	Vanaf Utrecht Centraal, Centrumzijde (halte A4):
Buslijn 28 richting P+R Science Park. De laatste bus rijdt
rond 01:00 uur.
•	Vanaf Utrecht Centraal, Centrumzijde (haltes B):
tramlijn 22 richting P+R Science Park. De laatste tram
rijdt rond 21:45 uur.
• Of plan uw reis op u-ov.info.
• In het weekend geldt een andere dienstregeling.

