
Parking Q-Park Arénas-Cassin Aéroport - Nice

Adres : 125 Boulevard René Cassin 06000 NICE

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

Aankomst/Vertrek : 24u/24, 7d/7

  Toegang tot de parking  

 Vanaf de A8: Afrit 50/51 : Richting Nice Promenade des Anglais, Nice centre > Boulevard René Cassin 
richting Antibes, Nice, Saint-laurent du Var > in gang van de parking juist voor een BP benzinestation (ter 
hoogte van het verkeerslicht).

 Vanaf Nice: Volg de Promenade des Anglais in de richting van de luchthaven Nice Côte d’Azur > neem 
de richting Musée des Arts Asiatiques, de la communauté Urbaine Nice côte d’Azur via de Avenue des 
Floralies (rechter baanvak) > sla rechts in op de avenue Charles Buchet (Bord Arenas-Cassin) > de ingang 
van de parking bevindt zich ter hoogte van een BP benzinestation op uw linkerkant.

GPS-gegevens : 43.669585 / 7.216308

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA

https://goo.gl/maps/GlGga


Welkom bij LPG-voertuigen

Luchthaven vlakbij

Openbaar vervoer

Lift

Videobewaking 24u/24

Werking van Q-Park Résa

  Aankomen in de parking

Als u aan de inritzuil van de parking aankomt (op het voorziene uur van uw reservatie), houd dan de QR 
code die u bij uw reservatie kreeg voor de optische lezer. Het ticket voor uw bestelling wordt uitgeprint. 
Neem het uit de machine en houdt het bij want u zal het nodig hebben om de voetgangerstoegang te 
openen bij uw terugkeer. Parkeer uw voertuig waar u dat wenst op verdieping -2, behalve op voorbehou-
den plaatsen.

Bij laattijdige aankomst, duwt u op de oproepknop op de nachtzuilen om de bediende van wacht te 
contacteren. Deze zal de poort openen zodat u tot de toegangsbarelen kunt rijden.

  Beveiligde voetgangersingang

Om toegang te verkrijgen tot de parking tijdens uw terugkeer dient u uw parkeerticket te steken in de 
kaartlezer naast de voetgangers gate.

  Indien nodig

Druk op de belknop aan de betaalautomaat of aan de slagboom van de in-of uitritten om  24u/24 in 
contact te komen met een operator.

  Toegang luchthaven

U kunt te voet naar Terminal 1, voorzie 15 minuten (op het einde van de avenue Lindbergh), of naar 
Terminal 2 met de gratis pendeldienst op minder dan 10 minuten vanaf de halte « Arenas » op de hoek 
van de rue Costes et Bellonte en de avenue Lindbergh (op ongeveer 5 minuten te voet vanaf de parking).

  In de nabijheid

Phoenix Parc Floral :   2 min (100 m)

Promenade des Anglais :   5 min (400 m)

Nice Côte d’Azur luchthaven :  Navette gratuite aéroport - arrêt Arénas : 5 min  15 min (900 m)

Oude Stad :  Bus 9 + Bus 59 : 18 min  102 min (8200 m)

 

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


