
WEGBESCHRIJVING LAZULI TRAINING
Lazuli Training is gemakkelijk bereikbaar. 
Gelegen vlak bij de Antwerpse Singel, op wandelafstand van het station van Antwerpen-
Berchem en vlot bereikbaar met tram, bus en fiets (of Velo van Antwerpen).

JE NEEMT DE TRAM OF BUS

• Tram 7 of 15 halte F. Van Hombeekstraat (richting Mortsel) of halte Driekoningenstraat 
(richting Antwerpen- Centrum). 

• Bus 21, 30 of 32 Halte Driekoningenstraat (richting Antwerp-Centrum) 

JE KOMT MET DE  AUTO

• Vanuit richting Nederland 
Op de ring rond Antwerpen afrit Berchem nemen. Boven aan de afrit rechts afslaan, bij de lichten rechtdoor 
de binnensingel oversteken. Voorbij de tweede lichten ziet u het witte gebouw (nr 91) van Lazuli Training aan 
de linkerkant, rechts van de apotheker. 

• Vanop E313 
Ring Antwerpen opgaan (richting Gent, Brussel), dan afrit Berchem nemen (Verdere beschrijving: zie 
hierboven).

• Vanuit richting Brussel, Mechelen 
Uit de Craeybeckstunnel gekomen, links aanhouden (singel richting Borgerhout); bij de lichten linksaf. Bij de 
volgende  lichten naar links (aan de kerk). Voorbij de tweede lichten ziet u het witte gebouw (nr 91) van Lazuli 
Training aan de linkerkant, rechts van de apotheker. 

• Richting Gent 
Ring Antwerpen afrit Berchem, bovenaan afrit bij zwembad links, over de Ring, rechts de singel oprijden. Je 
gaat vanzelf onder een tunnel door, dan bij de volgende lichten (aan Berchem-kerk) naar links. Voorbij de 
tweede lichten ziet u het witte gebouw (nr 91) van Lazuli Training aan de linkerkant, rechts van de apotheker. 

PARKEREN
 

Doe je best hier: Sint-Hubertusstraat, Terlinckstraat of Pieter De Coninckstraat. 
In de ruime omgeving van Lazuli Training is gebruik van de parkeerautomaten verplicht van maandag tot 
zaterdag. Je betaalt voor een dagticket (24h) 3,85€. 

JE KOMT MET DE TREIN

• Vanuit België (behalve noorden): Berchem Station: In station Berchem de achter uitgang nemen. 
   Wandel de Statiestraat/Drie koningenstraat ten einde (+ 15 min stappen). 
   Steek aan de lichten over en rechts ziet u nr 91. 

• Vanuit Noord-België en Nederland: Station Antwerpen Centraal neem de metro tram 15 richting BOECHOUT. 

JE KOMT MET DE FIETS OF GEBRUIKT DE ‘VELO VAN ANTWERPEN’

• Verplaats je snel binnen Antwerpen met de fiets of de stadsfietsen van Velo Antwerpen.  
Pak een Velo uit een van de Velo-stations, fiets naar je bestemming en plaats daar je stadsfiets terug in een 
station. Handig en snel! Voor meer informatie en registratie zie: www.velo-antwerpen.be. 
Er is een fietsstation op de hoek van de Grotesteenweg en de Driekoningenstraat.  Parkeer je wagen gerust op 
linkeroever en neem de fiets tot bij ons. Op die manier ontwijk je de files en Kennedytunnel.

• Kom je met je eigen fiets, dan mag je deze in de poort parkeren. 

Bel aan de grote poort (links van de deur) bij Lazuli Training. 
Eénmaal binnen neemt u de bruine deur rechts (vòòr de grote poort). 
Neem de trap naar de tweede verdieping. 

WELKOM BIJ LAZULI TRAINING!
De thee staat klaar voor jou.  

Lazuli Training - Grotesteenweg 91 - 2600 Berchem - 03/296 80 60
info.lazulitraining.be - www.lazulitraining.be


