CZ

Informace ke kyvadlové dopravě Austrofoma 8. - 10. října 2019
Pro vaši návštěvu veletrhu Austrofoma nabízíme bezplatnou kyvadlovou dopravu, která vás
zaveze přímo na výstaviště. Tato služba je vám k dispozici denně (8.10.2019 až 10.10.2019)
od 8:15.
Pokud přijedete autem po S31 / exit Forchtenstein, budete požádáni o použití značeného
parkoviště (P-AUSTROFOMA přímo u sjezdu z dálnice). Bezplatná kyvadlová doprava vás
zaveze přímo do vesničky Austrofoma-Dorf nebo k točně.
Pokud přijedete autem z Dolního Rakouska přes Hochwolkersdorf, můžete také zaparkovat
na značeném parkovišti (P-AUSTROFOMA). Odtud se také dostanete bezplatnou kyvadlovou
dopravou k točně nebo do vesničky Austrofoma-Dorf.
Od 11:00 je k dispozici denní kyvadlová doprava z obou nástupních míst (nástupiště 1 a
nástupiště 2) na cestu mezi točnou a vesničkou Austrofoma-Dorf.
Zpáteční cesta na parkoviště bude následovat od 14:00. Pro zpáteční cestu na parkoviště ve
Forchtensteinu budou k dispozici autobusy na parkovišti Reptilienzoo.
Nástupiště pro zpáteční cestu na parkoviště v Hochwolkersdorfu je u vchodu do vesničky
Austrofoma-Dorf (odpovídající značení najdete na místě).
−
−
−

Kyvadlová doprava tam od 8:15 Parkoviště u točny nebo vesničky Austrofoma-Dorf
Kyvadlová doprava točna - vesnička Austrofoma-Dorf: od 11:00 nepřetržitě
Kyvadlová doprava zpět od 14:00: od točny nebo vesničky Austrofoma-Dorf na
parkoviště

Informace o příjezdu a odjezdu autobusových skupin (od 14 cestujících)
Pokud přijedete jako návštěvník veletrhu ve skupině s vlastním autobusem, budete mít své
vlastní kontrolní stanoviště pro nákup denních lístků nebo kontrolu jízdenek a vydávání přileb.
Pokud přijedete po S31 / exit Forchtenstein, bude se toto stanoviště nacházet přímo u areálu
Správy silnic.
Po kontrole jízdenek a obdržení veletržních podkladů můžete váš autobus zavézt přímo k
veletrhu.
Po dobu návštěvy veletrhu budou autobusy převezeny na určené parkoviště pro autobusy v
Mattersburgu nebo Forchtensteinu.
Pro příjezd a odjezd autobusových skupin obdrží průvodce a řidič autobusu během kontroly
lístků další informace.
Náš koordinační tým vám bude k dispozici přímo na místě.
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