
Parking Q-Park Gare Feuchères - Nîmes

Adres : Allée Boissy d’Anglas 30000 NÎMES

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking  

 Vanaf de A54/N113: Afrit 1 Nîmes centre daarna Gare SNCF > Toegang tot de parking in de tunnel

 Vanaf de A9 /N113 : Afrit 25 Nîmes Ouest > Richting Nîmes centre daarna Gare SNCF> Toegang tot 
de parking in de tunnel.

GPS-gegevens : 43.83211 / 4.366773

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA

https://www.google.fr/maps/place/Parking+Q-Park+N%C3%AEmes+Gare+Feuch%C3%A8res/@43.832182,4.366755,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7e09f10a3709575a


Welkom bij LPG-voertuigen

Openbaar vervoer

Station vlakbij

Batterijlader

Hartdefibriliator

Kinderwagen

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 verdieping -1, naast de lift (zone gere-
serveerd voor Q-Park Résa klanten).
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.

  Belangrijk

Gelieve te zorgen voor de nodige parkeerruimte en u zo optimaal mogelijk te parkeren, gezien de par-
king vaak erg druk bezet is. Klanten van Q-Park Résa hebben geen bevoorrechte toegang. Q-Park is niet 
aansprakelijk voor eventuele wachttijden.

  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.

  In de nabijheid

Nîmes Treinstation :   1 min (50 m)

Busstation :   1 min (50 m)

Feuchère :   3 min (200 m)

Beaux-Arts Museum :   6 min (500 m)

Arènes de Nimes :   10 min (750 m)

Le Sémaphore Bioscoop :  Bus H : 34 min  12 min (900 m)

 

  Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


