ALGEMENE INFORMATIE KLIMCENTRUM YOSEMITE
De locatie
Uw programma speelt zich af in en/of rondom nationaal klim & bergsportcentrum Yosemite te Zwolle.
Yosemite is één van de grootste Indoor klimcentra van noordoost Nederland en beschikt naast een
16,5 meter hoge klimwand met meer dan 100 verschillende klimroutes ook over kleed- en
douchefaciliteiten en over een gezellige bar.
Het doel en het verloop van het programma
Het activiteitenprogramma wordt uitgevoerd in groepen vanaf minimaal 2 personen. Iedere groep
wordt begeleid door een instructeur van klim & bergsportcentrum Yosemite. Indien u moeite heeft om
aan het sportklimmen deel te nemen om welke reden dan ook, is er toch een taak door u te vervullen,
namelijk het zekeren van uw klimpartner. Het sportklimmen is fysiek inspannend. Dit betekent echter
niet dat u over de conditie van een topsporter moet beschikken. Een flexibele instelling is meer dan
voldoende.
Route beschrijving
Vanuit de richting Meppel/Amersfoort/Apeldoorn (A28/A50)
Op de A28 neemt u de afslag Zwolle Zuid. Vervolgens dient u de ringweg richting Zwolle-Zuid te
e
volgen en na ± 4 kilometer (u passeert 5 kruisingen) gaat u rechts af op de 6 kruising (Oldeneelallee).
e
Bij de 3 rotonde slaat u rechtsaf en ziet u de klimhal aan uw linkerzijde.
Vanuit de richting Deventer/Wijhe (N337)
e
e
U gaat bij de 1 kruising met verkeerslichten in Zwolle linksaf (Oldeneelallee). Bij de 3 rotonde die u
tegenkomt slaat u rechtsaf en ziet u de klimhal aan uw linkerzijde.
Vanuit de richting Heino (N35)
e
U komt op de N35 Zwolle binnen gereden en slaat op het 1 kruispunt na het plaatsnaambord linksaf
(Oldeneelallee). U gaat ± 2,5 kilometer rechtdoor (u passeert 3 kruispunten en 2 rotondes) en neemt
e
e
op de 3 rotonde die u tegen komt de 1 afslag. U ziet de klimhal dan aan uw linkerzijde.
Parkeren:
Het klimcentrum beschikt over enkele parkeerplaatsen. Indien deze vol zijn, kunt u parkeren op het
parkeerdek aan de overzijde van de klimhal (let u wel even op de sluitingstijden van het parkeerdek!)
Per openbaar vervoer
Vanaf Station NS lijn 6 of lijn 8 “Ittersummerbroek” en stap uit bij bushalte WKC Zuid (tegenover het
klimcentrum).
Betalen in het klimcentrum:
U kunt in het klimcentrum zowel pinnen als contant betalen.
Adres Klimcentrum Yosemite:
Van der Heydenstraat 8
8014 ZZ ZWOLLE
De bagage
U dient er rekening mee te houden dat wij niet kunnen garanderen dat, wanneer u uw bagage
kwijtraakt of vergeet en hiervan later melding maakt, deze door ons teruggevonden wordt.
Klimcentrum Yosemite is niet aansprakelijk voor uw bagage.

De kleding en uitrusting
De deelnemers moeten de volgende uitrusting zelf meenemen:
 Schone binnen sportschoenen
 Sportkleding
 Handdoek

