
Parking Q-Park Gambetta-Gare St Charles - Marseille

Adres :  38 Allée Léon Gambetta 13001 MARSEILLE

Vrije doorgangshoogte :1,90 m

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

  Toegang tot de parking 

 Vanaf de A50 : Marseille-centre > Centre-ville> Richting Mairie du 1er et 7ème arr > Allée Léon Gambet-
ta (Parking onder de place de la Mairie)

 Vanaf de A8/A7 : Centre-ville > Gare Saint Charles > Bd d’Athènes > Richting Mairie du 1er et 7ème arr 
> Allée Léon Gambetta (Parking onder de place de la Mairie)

GPS-gegevens : 43.298955 / 5.383004

  Kaart

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

NAAR DE PARKING!

RÉSA

https://maps.google.fr/maps?daddr=Parking+Q-Park+Gambetta,+All�e+L�on+Gambetta,+Marseille&hl=fr&ie=UTF8&sll=45.747241,4.826076&sspn=0.007382,0.016544&oq=Parking+Q-Park+g&mra=ls&t=m&z=16


Welkom bij LPG-voertuigen

Videobewaking 24u/24

Openbaar vervoer Hartdefibriliator

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, behalve op voorbehouden 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 bij uw terugkeer toegang te krijgen, voert u de persoonlijke code met 6 cijfers op uw parkeerticket in 
op het klavier naast de toegangsdeur voor voetgangers.

  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.

  In de nabijheid

La Canebière :   2 min (100 m)

Odéon :   2 min (100 m)

Gymnase Theater :   3 min (300 m)

Saint-Charles Treinstation :   6 min (450 m)

Centre Bourse :   6 min (550 m)

Vieux Port :  Bus 81 : 10 min  15 min (1200 m)

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


