Nederlands / English

Met het openbaar vervoer
Vanaf Nijmegen CS bestaat er, buiten de buurtbus die eenmaal per uur rijdt, geen openbaar
vervoerverbinding naar Conferentieoord de Poort.
Om u toch op een gemakkelijke manier naar onze accommodatie te laten vervoeren hebben wij een
contract gesloten met een taxicentrale. In samenwerking met hen bieden wij u de volgende mogelijkheid:

Taxi vooraf besteld van Nijmegen naar de Poort:
U kunt tot één dag vooraf tijdens kantooruren bellen met de taxicentrale en met hen de vertrektijd van
het station in Nijmegen bespreken. Het tarief voor één persoon is € 15,-.*
Het tarief voor twéé of meer personen is € 7,50 p/p. *
De overige kosten zijn voor rekening van de Poort.
Let op: Instapplek in afstemming met het taxi-bedrijf! Graag contant en gepast betalen!

Taxicentrale Schiks en Megens : 0487-515151
Let op! De andere taxicentrales berekenen u het standaard tarief van € 25 tot € 30 per rit.

Taxi vooraf besteld van de Poort naar Nijmegen station:
U geeft aan de receptie, minimaal 4 uur vooraf, de vertrektijd door.
De gastheer/vrouw zorgt voor uw taxi. Tarief: zie hierboven.
* De taxicentrale combineert de ritten zoveel mogelijk met andere gasten van de Poort, zodat de kosten voor
iedereen laag blijven. (Niet vooraf besteld? Dan gelden de standaard tarieven.)
Wij vinden het bijzonder plezierig u deze service aan te bieden.

You travel by train:
We can offer you the following: From Nijmegen Central Station to Conference Center de Poort.
Minimum one day before your arrival, you call the taxi company: “Schiks en Megens”

-

00 31 (0) 487-515151
The special fair is applicable: One person €15.
Two or more persons € 7,50 per person.
The remaining costs are covered by De Poort.

From De Poort to Nijmegen Central Station:
At the reception desk you mention your time of departure from de Poort, minimum 4 hours in advance,
your host/hostess will arrange the taxi for you.
*The Taxi Company will combine trips as far as possible with our other guests in order to keep the cost as
low as possible.

Telefoon: 00 31 (0) 24 3971204

