
Parking Q-Park Marceau - Champs-Elysées - Parijs

Adres : 77 Avenue Marceau 75008 PARIJS

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking 

 Vanaf de Périphérique: Afrit Porte Maillot > avenue de la Grande Armée of afrit Porte Dauphine > avenue 
Foch > rotondede l’étoile > Avenue Marceau- Vanuit het centrum van Parijs: rijd de Champs Elysées af > 
rotondede l’étoile > Avenue Marceau

GPS-gegevens : 48.871862 / 2.296759

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA

https://maps.google.fr/maps?ie=UTF-8&q=Parking+Q-Park+Marceau+(�toile)&fb=1&gl=fr&hq=qpark&hnear=0x47e66fdb671974bd:0x8437ed6c464cead0,Champs-�lys�es,+Rue+Jean+Goujon,+75008+Paris&cid=0,0,16681378586137134541&ei=CvdfUsrVO4_H7AajxoCQBg&ved=0CJ8BEPwSMAo


Carwash service

Oplaadpunt elektrische voertuigen

Welkom bij LPG-voertuigen

Openbaar vervoer

Batterijlader

Hartdefibriliator

Informatie

Schoenpoetsmachine

Paraplu

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 de verdiepingen 1, -2, of -5, 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 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.

  In de nabijheid

Arc de Triomphe :   3 min (150 m)

Champs Élysées :   3 min (150 m)

Palais des congrès de Paris (Porte Maillot) :  Métro 1: 7 min  15 min (1000 m)

La Défense :  1 Métro, RER A : 9 min  60 min (5000 m)

Grand Palais :  11 min de : 9 de Métro Métro  17 min (1400 m)

Tour Eiffel :  Bus 92 : 17 min  24 min (2000 m)

Montmartre :  Métro 2 : 19 min  54 min (4200 m)

 

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


