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Parking Q-Park Vieux Port / Hôtel de Ville - Marseille

Adres : Passage Pentecontore 13002 MARSEILLE

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking 

 Vanaf de l’A55 : Richting centre-ville/ vieux port > Tunnel de la Joliette/de la Major > In de tunnel afrit 
Panier > Neem de quai du port/ Avenue Vaudoyer > Sla linksaf in de Avenue Saint-Jean > 1e naar rechts 
in Rue de la loge >Toegang tot de parking op uw linkerkant , Rue Henri Tasso.

 Vanaf de A7 : afrit 36 > Volg de Boulevard des Dames > Richting vieux port, via de rue de la République 
> bij aankomst aan de oude haven, slaat u rechts in en rijdt u de quai du port op> Neem rechts de Rue 
Henri Tasso (toegang tot de parking aan de overkant)

In de bevestigingsmail ontvangt u een gedetailleerd toegangsplan.

GPS-gegevens : 43.296335 / 5.368792

  Kaart

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

NAAR DE PARKING!

RÉSA

https://goo.gl/maps/3pTOR


Welkom bij LPG-voertuigen

Hartdefibriliator

Kinderwagen

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, behalve op voorbehouden plaatsen.

Bij laattijdige aankomst, of als er aangeduid wordt “parking complet” duwt u op de oproepknop op de 
nachtzuilen om de bediende van wacht te contacteren. Deze zal de poort openen zodat u tot de toe-
gangsbarelen kunt rijden.

Belangrijk : gelieve de nodige tijd te voorzien om de toegangsbarelen te bereiken aangezien deze par-
king regelmatig een grote toestroom kent. Q-Park Résa klanten kunnen geen bevoorrechte toegang ge-
geven worden. Q-Park kan dus niet verantwoordelijke gehouden worden voor de wachttijd voor de toe-
gangsbarelen.

  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.

  Het verlaten van de parking

Stop uw ticket in de uitritzuil om de parking te verlaten. Bij een vervroegde aankomst of verlaat vertrek kan 
de overschrijding betaald worden aan de automatische kassa’s of aan de uitritzuil met een kredietkaart 
of een Total GR kaart.

  Reis  

De ICARD Maritime cruisesschepen vertrekken vlakbij - quai des Belges.

  Openbaar vervoer 

Vieux Port - Hôtel de ville (Metro M1)

  In de nabijheid

Vieux Port :   1 min (50 m)

MUCEM - Villa Méditérannée :  Bus 60 : 6 min  6 min (500 m)

Major Kathedraal :   8 min (550 m)

La Canebière :  Métro M1 : 14 min  6 min (500 m)

 

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


