Nyttige og praktiske informationer om Kulturmuseet i Vejle
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg på
Kulturmuseet i Vejle, har jeg
mulighed for at forberede
mig på turen.

Kulturmuseet i Vejle

På Kulturmuseets
hjemmeside kan jeg finde
praktiske informationer
vedrørende mit besøg. F.eks.
om museets åbningstider.

Hvis jeg skal tage offentlig
transport til Kulturmuseet i
Vejle, kan jeg lave en
rejseplan for turen dertil og
hjem igen. Jeg kan lave
rejseplanen her:
www.rejseplanen.dk.

Spinderigade 11
7100 Vejle

I informationsboksene på
denne side, kan jeg finde
hjælpsomme informationer
til forberedelse af mit besøg.

Tlf. 76 81 31 00
museerne@vejle.dk

Jeg kan komme til
Kulturmuseet i Vejles
hjemmeside her:
www.vejlemuseerne.dk/beso
eg-os/kulturmuseet/

Billetsalg

Garderobe

Der er gratis entré på
Kulturmuseet i Vejle og de
øvrige af VejleMuseerne.

Jeg finder garderoben ved
siden af museumsbutikken.
Her kan jeg benytte
garderobeskabe og låse dem
med den tilhørende nøgle,
som jeg tager med mig rundt
på museet.

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Museet er beliggende i
Spinderihallerne. Lige overfor
indgangen til Kulturmuseet
ligger Spinderihallernes café.
Her kan jeg købe mad og
drikkevarer, kager og
lignende.
Jeg kan læse mere om caféen
her:

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
I området mellem caféen og
museumsbutikken kan der
være roligt, specielt i
weekender. Her er også
borde, bænke og stole.

www.spinderihallerne.dk/caf
een/

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig i en af
Kulturmuseets to
receptioner, enten ved
indgangen eller i
museumsbutikken. Her kan
jeg få hjælp og informationer.

Jeg kan læse om parkering,
hvis jeg kommer i bil:
www.vejlemuseerne.dk/beso
eg-os/kulturmuseet/

Toiletter
Der er toiletter ved siden af
garderoben og
museumsbutikken.

Hvornår er der færrest
besøgende og mest roligt?
Der er normalt mest roligt i
weekenderne.

Inde i udstillingsområderne
er der mulighed for at søge
hen til de dele af
udstillingerne, hvor der er få
gæster. Men der er ikke
deciderede
afslapningsområder med
siddepladser.
Udenfor bygningen, ved
indgangen, er der flere borde
og bænke, hvor jeg kan sætte
mig og slappe af.
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