
 

 

ROUTE DESCRIPTION 
How to get to Hotel Okura Amsterdam 

 

Hotel Okura Amsterdam is located on the banks of the Amstel Canal, close to the financial, cultural and 
entertainment district of Amsterdam. The RAI Congress & Exhibition Centre is within walking distance. The 
city´s motorways are easy accessible and Schiphol International Airport is only a 15 minute drive away. 
 
By car 
From all directions, follow Ring Amsterdam (A10). Take exit RAI (S109) and follow direction RAI/Centrum 
(S109) at the traffic lights. Follow the signs direction Amsterdam-Zuid (S109). You drive straight on (passing 
the RAI Congress Centre on your left hand) and you follow the right lane, into the Scheldestraat. At the traffic 
lights you drive straight on and after 500 meters Hotel Okura Amsterdam appears at your right hand side. 
 
By public transport 

 From Central Station: take metro 51 (to Westwijk), metro 54 (to Gein) or metro 53 (to Kraaienneststation) to 
the Amstel Station. At the Amstel Station, take tram 12 (to Sloterdijk), stopping-place Scheldestraat. 
Travelling time: ± 22 minutes. 

 From Station Amsterdam-Zuid: take bus 65 (to KNSM Eiland), stopping-place Scheldestraat. Travelling time: ± 
15 minutes. 

 From Amstel Station: take tram 12 (to Sloterdijk), stopping-place Scheldestraat. Travelling time: ± 15 minutes. 

 From Station RAI: a 15 minute walk to Hotel Okura Amsterdam. 
For the actual departure times of public transport you can visit www.9292.nl. 
 
Taxi service 
If you are traveling from Schiphol International Airport to Hotel Okura Amsterdam we advise you to always 
use the taxis at the official taxi stand. Please do not use the service of the taxi drivers that are waiting for you 
indoors. We recommend TCA, Connexxion, BIOS-groep, Staxi and Schipholtaxi as reliable companies.  

Hotel Okura Amsterdam has a special TCA taxi stand at the hotel, where we exclusively work with business 
class cabs. Hotel Okura Amsterdam uses the same rates as TCA set out by law. For the actual prices, please 
visit the website: www.tcataxi.nl. A special voucher is available at the reception for € 37, valid for a one-way 
transfer to Schiphol International Airport. Our concierge will be delighted to assist you with any further 
questions about the taxi service. 
 
Address 
Hotel Okura Amsterdam 
Ferdinand Bolstraat 333 
1072 LH Amsterdam 
T +31 20 6787 111 
F +31 20 6712 344 
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ROUTEBESCHRIJVING 
Hoe u Hotel Okura Amsterdam kunt bereiken 

Hotel Okura Amsterdam is gesitueerd aan het Amstelkanaal, dichtbij het financiële-, culturele-, en 

uitgaansdistrict van Amsterdam. Het grootste beurs- en congrescentrum, Amsterdam RAI, ligt op loopafstand. 

De ringweg rond de stad is nabij en vanaf Schiphol International Airport is het slechts vijftien minuten rijden 

naar de ruime parkeergelegenheid van het hotel. 

Per auto 

Vanuit alle richtingen Ringweg Amsterdam (A10) volgen. Neem afslag RAI (S109) en ga vervolgens bij de 

stoplichten richting RAI/Centrum (S109). Volg de borden richting Amsterdam-Zuid (S109). U rijdt rechtdoor, 

langs de RAI en vervolgens houdt u de rechterbaan aan, de Scheldestraat in. Bij de stoplichten gaat u 

rechtdoor en na 500 meter vindt u Hotel Okura Amsterdam aan uw rechterhand. 

Per openbaar vervoer 

 Vanaf Centraal Station: pak metro 51 (richting Westwijk), metro 54 (richting Gein) of metro 53 (richting 

Kraaienneststation) naar Station Amstel. Op Station Amstel pakt u tram 12 (richting Sloterdijk), uitstappen bij 

halte Scheldestraat. Reistijd: ± 22 minuten. 

 Vanaf Station Amsterdam-Zuid: pak bus 65 (richting KNSM Eiland), uitstappen bij halte Scheldestraat. Reistijd: 

± 15 minuten. 

 Vanaf Station Amstel: tram 12 (richting Sloterdijk), uitstappen bij halte Scheldestraat. Reistijd: ± 15 minuten. 

 Vanaf Station RAI: op 15 minuten loopafstand van Hotel Okura Amsterdam. 

Voor actuele vertrektijden van het openbaar vervoer bezoekt u www.9292.nl. 

 

Taxiservice 

Als u van Schiphol International Airport naar Hotel Okura Amsterdam reist, adviseren we u om altijd gebruik 

te maken van de taxi’s die zich op de officiële taxistandplaats bevinden en niet in te gaan op chauffeurs die u 

ongevraagd benaderen op het vliegveld. Wij raden TCA, Connexxion, BIOS-groep, Staxi en Schipholtaxi aan als 

betrouwbare taxibedrijven. 

 

Hotel Okura Amsterdam heeft een speciale TCA taxistandplaats voor de deur, waar uitsluitend gebruik wordt 

gemaakt van business class taxi’s. Hotel Okura Amsterdam hanteert dezelfde tarieven als TCA. Deze tarieven 

zijn wettelijk vastgelegd en zijn te vinden op www.tcataxi.nl. Bij de receptie zijn speciale vouchers verkrijgbaar 

voor een enkele rit naar Schiphol voor € 37. Onze conciërge assisteert u graag bij vragen over de taxiservice. 

 

Adresgegevens 

Hotel Okura Amsterdam 

Ferdinand Bolstraat 333 

1072 LH Amsterdam 

T 020 6787 111 

F 020 6712 344 

 

 

http://www.9292.nl/
http://www.tcataxi.nl/

