
Parking Q-Park Daumesnil - Gare de Lyon - Parijs

Adres : 6 rue de Rambouillet 75012 PARIJS

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking  

 Vanaf de Boulevard Périphérique Porte de Bercy: neem Richting Parijs> volg de quai de Bercy tot aan 
de pont de Bercy > 1e naar rechts boulevard de Bercy > daarna de 1e naar links: rue de Bercy > de 1e 
naar rechts rue Rambouillet > steek het kruispunt over > De ingang van de parking ligt onmiddellijk op uw 
rechterkant.

- Vanaf de Porte Dorée (ook wel Porte Picpus genoemd): neem de Avenue Daumesnil en rijd 2,2km verder. 
De parking ligt onder de winkel «Go Sport» (op uw rechterkant). Om binnen te rijden in deze parking, 
draait u aan het eerste verkeerslicht rechts (rue de Rambouillet), de ingang van de parking ligt onmiddel-
lijk op uw rechterkant.

GPS-gegevens : 48.844335/ 2.381748

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA

https://maps.google.fr/maps?daddr=Parking+Q-Park+Daumesnil+(Gare+de+Lyon),+Rue+de+Rambouillet,+Paris&hl=fr&ll=48.83978,2.385879&spn=0.013925,0.033088&sll=48.840156,2.241322&sspn=0.222797,0.529404&oq=parking+q-park+daumesnil&mra=ls&t=m&z=15


Welkom bij LPG-voertuigen

Openbaar vervoer

Station vlakbij

Videobewaking 24u/24

Batterijlader

Hartdefibriliator

Kinderwagen

Informatie

Paraplu

Lift

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 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

Lyon Treinstation :   6 min (500 m)

Saint-Antoine Ziekenhuis :   10 min (800 m)

Marais :  Bus 29 : 11 min  31 min (2400 m)

Palais Omnisports de Paris Bercy :  Métro 14 : 15 min  15 min (1000 m)

Kruidtuin :  Bus 61 : 24 min  24 min (1900 m)

 

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr
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