
 

 

Dear Guest, 
 
Thank you for choosing Botanic Sanctuary Antwerp. To make your experience more comfortable, 
please find our parking information below. 
 
Until the official opening, the temporary entrance will be at:  
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerp 
 
If you wish to book a valet parking space, send us a request to guarantee your spot: 
concierge@botanicantwerp.com 
 
€30 per day for day guests / €40 per night for hotel guests 
 
Should you wish to park your car yourself we can advise the following options: 
 

Parking Price/Hour Price/24h Max. height Comment 

Nationale Bank 
Frankrijklei 166, 
2000 Antwerp 

€2.50 €13.40 
 

1m90 
24/7 parking, 

no cash, 
credit cards only 

Oudaen 
Oudaen 3, 

2000 Antwerp 
€3.50 €30 

 
1m90 24/7 parking, 

cash & credit cards 
 
 

 

Arenberg 
Oude Vaartplaats 2-4, 

2000 Antwerp 
€3.00 €21.50 

 
1m80 

1m70 (-5) 

24/7 parking, 
not accessible on Sundays 

between 8am and 3pm, 
cash & credit cards  

 
Important note: The entire city centre of Antwerp and part of Linkeroever are a Low Emission 
Zone (LEZ) to ensure that air in the city becomes even cleaner. The most polluting cars are no 
longer welcome in the city. Always check your vehicle with the check tool before entering the 
LEZ. If you are coming to Antwerp with a foreign car, you need to register your car within 24 hours 
after entering the city. 

 
We advise you to remove valuable items from your car when parking outside the hotel. 

 

Please do contact us if you need any further assistance. 

 

Kindest regards, 

Team Botanic Sanctuary Antwerp 
+32 (0) 3 269 00 00 



 

 

Geachte Gast, 
 
Hartelijk dank voor het kiezen van Botanic Sanctuary Antwerp voor uw bezoek. 

 
De hoofdingang van het hotel op dit moment : 
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen 

 
Indien u graag een valet parkeerplaats wenst te reserveren, gelieve ons uw verzoek per mail te 
sturen om een plaats te garanderen: concierge@botanicantwerp.com. Onze valet parking prijs 
begint bij EUR 30,00 voor dag gasten en EUR 40,00/nacht voor hotelgasten. 

 
Mocht u uw auto zelf wensen te parkeren, raden wij u volgende mogelijkheden aan: 

 
Parking Prijs/Uur Prijs/24h Max. 

Hoogte 
Opmerkingen 

Nationale Bank 
Frankrijklei 166, 
2000 Antwerp 

EUR 2.50 EUR 13.40 
 

1m90 
24/7 

Geen kontante betalingen 
Kredietkaarten 

Oudaen 
Oudaen 3, 

2000 Antwerp 
EUR 3.50 EUR 30.00 

 
1m90 

24/7 
Kontante betalingen & 

Kredietkaarten 
 
 

 

Arenberg 
Oude Vaartplaats 2-4, 

2000 Antwerp 
EUR 3.00 EUR 21.50 

 
1m80 

1m70 (-5) 

24/7 
Niet toegankelijk op 

zondagen tussen 8h en 15h 
Kontante betalingen & 

Kredietkaarten 
 
Belangrijk bericht: Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is de Antwerpse binnenstad en een deel 
van Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ) en mogen de meest vervuilende voertuigen de stad 
niet meer in. Vermijd een boete en check altijd uw voertuig voor u naar Antwerpen komt. Indien 
u een internationale wagen heeft gelieve uw auto te registreren voor- of binnen de 24 uur na het 
binnenrijden van de stad. 

 
Tevens raden wij u aan om in de openbare parkeergarages geen waardevolle spullen achter te laten 
in uw  wagen. 

 
Aarzel niet ons te contacteren indien wij u verder van dienst kunnen zijn.  

 
Met vriendelijke  groeten, 

Team Botanic Sanctuary Antwerp 
+32 (0) 3 269 00 00 


