Bereikbaarheid Tivoli
Parkeermogelijkheden
Er is een nieuwe parking te bereiken via Eikestraat - inrit Tivolipad naast Thiry Paints.
De oude parking in de tivolilaan (langs Antwerpsesteenweg) is nu een stiltebos en is niet meer bereikbaar.
Er zijn aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een rolwagen (parking kasteel).

Met de fiets
Tivolipad: vanuit het centrum (Nekkerspoel) bereik je het park via een groene wandel- en fietsroute die langs de Vrouwvliet
loopt. Vanuit het centrum loopt een nieuw fietspad over het Oud Oefenplein, oversteek Eikestraat en van daaruit over de
nieuwe brug over de Vrouwvliet naar Tivoli.
Rondje Mechelen: een fietsroute van 25 km vertrekt aan het domein Tivoli. Voor meer info zie www.fietsroute.org.

Met het openbaar vervoer
Van het centraal station neem je de lijnbussen:
2, 5, 6, 9 of 500 - stopplaats Antwerpsesteenweg
550, 551, 552, 558 - stopplaats Liersesteenweg
Info de lijn: T 070 220 200 - www.delijn.be

Met de auto
Via E19
Er is parkeergelegenheid voor schoolbussen op de nieuwe parking via Eikestraat - inrijden naast Thiry Paints (parking ligt achter
Thiry Paints)

Openingsuren
Het domein is alle dagen open van 7.30u tot zonsondergang.
De kinderboerderij is open:
werkdagen: 8u tot 17.30u (tijdens winteruur tot 16u)
weekends en feestdagen: 13.30u tot 17.30u (tijdens winteruur gesloten)
knuffelhoek: elke woensdag en weekend van 15u tot 16u (tijdens zomeruur)

Toegankelijkheid
Verharde wandelwegen, voldoende zitbanken en picknickplaatsen, aangepast sanitair.

Een duidelijke bewegwijzering maken dit park toegankelijk voor iedereen.

Voor meer informatie over het domein Tivoli en zijn activiteiten kan je terecht op het neerhof van de kinderboerderij
(onthaal) of het secretariaat naast de kinderboerderij.

Download hier het plan van het domein Tivoli.
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