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Az Austrofoma transzferre vonatkozó tájékoztatása 2019. október 8 – 10.
Az Ön Austrofoma vásárra való látogatása alkalmából ingyenes transzfert indítunk, mely Önt
közvetlenül a kiállítás területére viszi. Ez a szolgáltatás minden nap (2019.10.8-tól-2019.10.10ig) 8.15-től áll rendelkezésére.
Ha gépjárművével az S31/Forchtenstein lehajtó felől érkezik, a kitáblázott parkoló (PAUSTROFOMA közvetlenül az autópálya lehajtónál) használatára szólítják fel. Az ingyenes
transzfer járat innen közvetlenül az Austrofoma-faluhoz vagy a körjárathoz viszi Önt.
Amennyiben járművével Alsó-Ausztriából, Hochwolkersdorf-on keresztül érkezik, autóját a
kitáblázott parkolóban (P-AUSTROFOMA) is leállíthatja. Innen szintén elviszi Önt az ingyenes
transzfer a körforgalomhoz ill. az Austrofoma faluhoz.
11 órától minden nap mindkét körjárathoz (1. és 2. körjárat becsatlakozás) csatlakozáshoz
rendelkezésre áll egy transzfer a körjárat és az Austrofoma falu közötti útra.
A gépjármű parkolókhoz való visszaút 14 óratól vehető igénybe. A Forchtensteinban található
gépjármű parkolóhoz való visszajutáshoz a buszok a hüllőház parkolójánál állnak.
A Hochwolkersdorfban található gépjármű parkolóhoz való visszautazáshoz a beszállás az
Austrofoma falu (a megfelelő táblákat helyben találja) bejáratánál történik.
−
−
−

Transzfer járat oda út 08:15 órakor: Gépjármű körjárat a körjárathoz ill. Austrofoma
faluhoz
Transzfer járat Körjárat - Austofoma falu 11 órától folyamatosan
Transzfer járat Körjárat 14 órától: a körjárattól ill. az Austrofoma falutól a gépjármű
parkolókig

Buszcsoportok (14 üléses buszok) érkezési és indulási információi
Ha a vásár látogatójaként egy saját busszal rendelkező csoporttal érkezik, a napi jegyek
megvásárlására ill. a jegyek ellenőrzésére és a sisakok kiadására saját ellenőrző pont áll
rendelkezésre.
Amennyiben a S31/Forchtenstein kijárat felől érkezik, ez a pont közvetlenül a közterület
fenntartó létesítmény területénél található.
A sikeres jegyellenőrzés és a vásár okmányai átvétele után a busszal közvetlenül a vásár
területéig mehet.
Vásárlátogatása idejére a buszokat egy meghatározott, Mattersburgban ill. Forchtensteinban
található busz parkolóba irányítják tovább.
A buszcsoportok érkezésére és távozására vonatkozóan az utazásszervezés és a buszvezető
külön tájékoztatást kap a jegyellenőrzésnél.
A koordinációt helyben a megbízott csapatunk támogatja.
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