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Informacije o transfernem prevozu Austrofoma 8. – 10. oktober 2019
Za vaš obisk sejma Austrofoma vam nudimo brezplačen transferni prevoz, ki vas pripelje
neposredno na razstavišče. Ta storitev vam je na voljo dnevno (8. 10. 2019 do 10. 10. 2019)
od 8.15 ure.
Če prispete z osebnim avtomobilom po S31/izvoz Forchtenstein, vas prosimo, da uporabite
označeno parkirišče (P-AUSTROFOMA neposredno ob izvozu z avtoceste). Od tam boste z
brezplačnim transferjem prispeli neposredno v vas Austrofoma ali na krožni transfer.
Če pripotujete z osebnim avtomobilom iz Spodnje Avstrije/ Niederösterreich prek
Hochwolkersdorfa, lahko svoj avtomobil prav tako odstavite na označenem parkirišču (PAUSTROFOMA). Od tam boste prav tako z brezplačnim transfernim prevozom prepeljani na
krožni transfer oziroma v vas Austrofoma.
Od 11. ure vam bo dnevno na voljo prevoz od obeh vstopov na krožni transfer (vstop 1 in vstop
2) za vožnjo med krožnim transferjem in vasjo Austrofoma.
Povratna vožnja do parkirišča za osebne avtomobile bo na voljo od 14. ure. Za povratno vožnjo
na parkirišče za osebne avtomobile v Forchtensteinu so na voljo avtobusi na parkirišču
živalskega vrta plazilcev („Reptilienzoo“).
Vstop na povratno vožnjo do parkirišča osebnih avtomobilov v Hochwolkersdorfu se nahaja ob
vhodu v vas Austrofoma (našli boste ustrezno oznako).
−
−
−

Prevoz v smeri proti sejmu od 08.15 ure naprej: Od parkirišč za osebne avtomobile do
krožnega transferja oziroma v vas Austrofoma
Krožni transfer – vas Austrofoma: ves čas od 11. ure naprej
Povratni prevoz od 14. ure naprej: od krožnega transferja oziroma vasi Austrofoma do
parkirišč za osebne avtomobile

Informacije za prihod in odhod avtobusnih skupin (avtobusi od 14 sedežev naprej)
Če kot obiskovalec sejma pripotujete v skupini z lastnim avtobusom, vam je za nakup dnevnih
vstopnic oziroma za kontrolo vstopnic in izdajo čelad na voljo posebna kontrolna točka.
Če pripotujete prek S31/izvoz Forchtenstein, se ta nahaja kar na območju cestne uprave.
Po opravljeni kontroli vstopnice in prejemu sejemske dokumentacije se lahko s svojim
avtobusom odpeljete neposredno na sejmišče.
Avtobusi bodo v času vašega obiska sejma preusmerjeni na določeno parkirišče za avtobuse
v Mattersburgu oziroma Forchtensteinu.
Za prihod in odhod avtobusnih skupin bosta vodič in šofer avtobusa pri kontroli vstopnic prejela
posebne informacije.
Za koordinacijo in pomoč vam je na voljo naša redarska ekipa.
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