
Parking Q-Park Joliette - Marseille

Adres : 37 Rue Mazenod 13002 MARSEILLE

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking

 Vanaf de A55 : afrit Joliette/Arnavaux > Richting vieux port > na de place de la Joliette neemt u links de 
BD des Dames > Neem de eerste links Rue Mazenod Parking Joliette.

 Vanaf de A7 : afrit 36 > Volg de Boulevard des Dames > Richting Joliette > draai naar rechts Rue Maze-
nod (toegang tot de parking op uw linkerkant)

GPS-gegevens : 43.304054 / 5.366086

  Kaart

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

NAAR DE PARKING!

RÉSA

https://maps.google.fr/maps?daddr=Parking+Q-Park+Joliette,+Rue+Mazenod,+Marseille&hl=fr&sll=45.747241,4.826076&sspn=0.007382,0.016544&oq=Parking+Q-Park+jol&mra=ls&t=m&z=16


Welkom bij LPG-voertuigen Openbaar vervoer 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, 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.

  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.

  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.

  Reis 

De afvaarten naar Corsica, Sardinië, en Noord-Afrika vertrekken aan de place de la Joliette. De crui-
seafvaarten vertrekken aan Porte 4. Om er te raken: Bus vlakbij (place de la Joliette)- Lijn 35 -u Joliette de 
6u30 a 20u30 - Frequentie 30 min – Tot aan de halte Littoral Cap Janet.

  In de nabijheid

La Joliette - Inschepingshaven > Corse, Sardaigne :   1 min (30 m)

J1 :   2 min (100 m)

Les Docks de la Joliette :   3 min (260 m)

Major Kathedraal :   4 min (300 m)

MUCEM - Villa Méditérannée :   5 min (400 m)

Le Silo :  Bus 82 : 8 min  9 min (800 m)

  Diensten
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