D E H E L E W E R E L D VA N H E T M O B I E L E R E I Z E N

Kom eens langs!
Bij de wereld onderweg
Het Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee
nodigt je uit voor een unieke ontdekkingsreis
door het verleden, het heden en de toekomst
van het mobiele reizen.
Een dagje uit voor het hele gezin.
Stap maar in en ervaar de historie van
cultuur en techniek!
www.erwin-hymer-museum.de

naar de zon
de bossen in
naar zee
naar de meren
de bergen in
ERWINHYMERmuseum | Robert-Bosch-straat 7 | 88339 Bad Waldsee

Tel. +49 (0)7524 976676-00 | Fax. +49 (0)7524 976676-1

D E H E L E W E R E L D VA N H E T M O B I E L E R E I Z E N

Ga op reis en geniet ervan!
Op de expositie worden op 6.000 m² meer dan 80
klassieke caravans, campers en auto’s als een
spannende belevenis permanent tentoongesteld.
Reis met ons mee langs de prachtigste routes ter
wereld! Ontdek de cultuurhistorische achtergrond
van caravaning, neem een duik in de geschiedenis
der pioniers, ervaar de charme van techniek, ontwikkeling, productie en design. Ontdek en beleef
het verlangen naar vervlogen tijden!
Een museum voor het hele gezin, waar je zelf alles
van dichtbij meemaakt en interactief bezig kunt zijn.
– het voortreffelijke restaurant
doorlopend warme gerechten +49 (0)7524 976676-55
Het bezoek aan ons restaurant staat los van uw bezoek aan het museum en
het bezit van een toegangsbewijs!

Vergaderingen en feestelijke bijeenkomsten
Reservering/informatie +49 (0)7524 976676-31

Toegangsprijzen
Volwassenen:
Kinderen (6-18 jaar):

9,50 €
4,50 €

Kinderen t/m 5 jaar hebben gratis toegang!

Groepen (vanaf 10 personen)
Volwassenen (per persoon):
Kinderen (vanaf 6 jaar, per persoon):

8,50 €
4,00 €

Korting: www.erwin-hymer-museum.de
Voor speciale evenementen gelden mogelijk
andere toegangsprijzen.

Rondleidingen
ULM

80,00 €

In het Duits (overige talen op aanvraag),
tot 20 personen, excl. entreegeld.

Reservering en informatie +49 (0)7524 976676-45
BIBERACH

BAD WALDSEE

RAVENSBURG
FRIEDRICHSHAFEN
Meer van
Konstanz

Routebeschrijving
B30 Ulm - Friedrichshafen, afrit Bad Waldsee
Nord, volg daarna de borden.

Openingstijden
Dagelijks van 10 tot 18 uur, donderdag tot 21 uur
(Toegang tot 1 uur voor sluitingstijd)
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