Kørsels- og parkeringsvejledning
Vi opfordrer alle vores gæster til at tage offentlig transport. Vejle Trafikcenter ligger 100 meter fra TORVEHALLERNE
Find din rejse på www.dsb.dk eller www.rejseplanen.dk
Kørselsvejledning til TORVEHALLERNE Vejle.
Ved brug af GPS, skal adressen ”Fiskergade 2” indtastes.
Dette bringer dig til nedkørslen til parkeringskælderen
under hotellet.
Fra afkørsel 61 Centrum.
Drej til Venstre mod Vejle C.
Kør ca. 4 km.
Drej til højre ad Dæmningen.
Kør ca. 200 meter.
Drej til venstre i lyskrydset.
Hotellet er nu på din højre side.
Fra afkørsel 60 Nord.
Hold til højre ind på Horsensvej.
Kør ca. 3,2 km af Horsensvej og derefter Dæmningen.
Drej til højre i lyskrydset efter Økolariet.
Hotellet er nu på din højre side.

Alternative parkeringsmuligheder
Kirketorvet foran bar’sushi. Betalingsparkering med
tidsbegrænsning.
Betaling:
Mandag-fredag kl. 9-17
Lørdag
kl. 9-14
Søndag (Ingen betaling)
Gammelhavn bag ved Vejle Posthus. Parkering uden
betaling og mod betaling. Vær opmærksom på skiltning.
5 minutters gang fra TORVEHALLERNE Vejle.
Gammelhavn efter viadukten. Gratis parkering på
gruspladsen. 5-7 minutters gang fra TORVEHALLERNE
Vejle.
Bryggen Shoppingcenter, Søndertorv 2, 7100 Vejle.
Betalingsparkering uden tidsbegrænsning. De første 2
timer er gratis. Husk at stille p-skiven.

Parkering ved TORVEHALLERNE Vejle.
Vi opfordrer gæster med bil til at parkere i kælderen
under hotellet. Her er det muligt mod betaling, at
parkere i et aflåst, opvarmet og videoovervåget
parkeringsanlæg, som patruljeres af et privat
parkeringsselskab.
Parkering for alle
Både langs hotellet og i kælderen er det muligt at
parkere mod betaling af 25,- i timen.
Parkering for hotel- og konferencegæster
Som gæst kan man med fordel trække en rabatbillet,
som skal aktiveres og betales i receptionen.
VIGTIGT – billetten skal trækkes ved ankomst og
aktiveres i receptionen straks. Der skal IKKE betales i
automaten.
For gæster er prisen 110,- pr. 24 timer.
Fremgangsmåden:
Find den orange automat i kælderen.
Tryk på touch skærmen ”Hotel og konference”
Vælg timer/dage du skal være på hotellet.
Når det ønskede antal er valgt, trykkes godkend.
Læs vejledningen og godkend endnu engang.
Herefter printes en billet, hvorpå der står bil og
reception. Bil-delen afrives og lægges i forruden.
reception-delen afleveres i receptionen.
8 timer til 75,- (Optimal for konferencer under 8 timer):
Tryk 1 gang på 8 timer.
Godkend, når der står 75,- på skærmen.
Læg billetten med skriften bil i bilen.
Aflever billetten med skriften reception i receptionen.

