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Hoe bereikt u de Winkel van Sinkel? 
 
Met openbaar Vervoer en met de auto is de Winkel van Sinkel goed bereikbaar. In de parkeergarages 
van het nabijgelegen winkelcentrum Hoog Catharijne kunt u terecht voor een parkeerplaats. U kunt het 
best parkeren in de parkeergarage aan de Springweg. Deze is dichtbij en 24 uur per dag geopend. 
Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de route. 
 
Openbaar Vervoer 
 
Vanaf station Utrecht-Centraal loopt u door Hoog Catharijne richting centrum. Via het 
voetgangersgebied loopt u over de Oudegracht in de richting van het stadhuis aan de Stadhuisbrug. U 
ziet dan vanzelf het karakteristieke pand van de Winkel van Sinkel, links van het Stadhuis. U kunt ook 
vanaf het station stadsbus lijn 2/22 nemen en uitstappen op het Domplein. U loopt onder de Domtoren 
door, steekt de gracht over en slaat rechtsaf. (Choorstraat). Het is dan ongeveer 100 meter naar de 
Winkel van Sinkel aan de Oudegracht. 
 
Met de auto 
 
De Winkel van Sinkel ligt op loopafstand van het station en winkelcentrum Hoog Catharijne. 
Op alle invalswegen wordt Hoog Catharijne (HC) met aparte borden aangegeven. 
-      Vanaf de A2 (Amsterdam- Den Bosch) neemt u de afslag Utrecht/ De Meern 
       U gaat voorbij de Jaarbeurs richting station en HC. 
- Vanaf de A12 (Den Haag - Arnhem) neemt u de afslag Utrecht. 
- U gaat voorbij de Jaarbeurs richting station en HC. 
- Vanaf de A27 (Hilversum - Breda) neemt u de afslag Utrecht /De Uithof. 

Via de rotonde De Berenkuil volgt u de borden met HC. 
- Vanaf de A28 (Apeldoorn -Utrecht) rijdt u via knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht. 

Via de rotonde De Berenkuil volgt u de borden met HC. 
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Parkeren 
 
Parkeren in het centrum van Utrecht is buiten de parkeergarages nauwelijks mogelijk. U kunt terecht 
in alle parkeergarages van het winkelcentrum HC. De meeste zijn dag en nacht geopend. 
Vanuit parkeergarage P7 aan de Springweg bent u het snelst in de Winkel van Sinkel. U bereikt de parkeergarage 
via de Mariaplaats. Heeft u uw auto geparkeerd, dan loopt u via de achterzijde van de parkeergarage naar de 
Oudegracht. U slaat linksaf en gaat de Lijnmarkt op. Door de Choorstraat loopt u langs het Stadhuis naar de 
Winkel van Sinkel. 


