Nyttige og praktiske informationer om Lemvig Museum
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg på Lemvig
Museum, har jeg mulighed
for at forberede mig på
turen.

Lemvig Museum

På Lemvig Museums
hjemmeside kan jeg finde
praktiske informationer
vedrørende mit besøg.
F.eks. om åbningstider.

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

Vestergade 44
7620 Lemvig

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

Tlf. 97 82 00 25

Jeg kan komme til museets
hjemmeside her:

info@lemvigmuseum.dk
www.lemvigmuseum.dk

Billetsalg

Garderobe

Billetsalget kommer jeg til,
når jeg er gået ind ad
indgangen og igennem et
mindre vindfang.

I vindfanget er der
garderobeskabe der kan
benyttes frit og aflåses med
nøgle.

Jeg kan læse om billetpriser
og åbningstider her:

Ved siden af billetsalget er
der et bøjlestativ, hvor man
kan hænge tøj på eget
ansvar.

https://lemvigmuseum.dk/aa
bningstider/

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Der er ikke café eller salg af
mad- og drikkevarer på
museet.
Der er flere spisesteder i
Lemvig indenfor få hundrede
meters afstand fra museet.

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
Hvis museets fælleslokale
ikke er optaget af et
arrangement, kan jeg sætte
mig derind og slappe af.

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig i
billetsalget, der også fungerer
som information.

Hvis jeg kommer med bil, kan
jeg finde vejbeskrivelse på
https://maps.google.dk/

Toiletter
Der er toiletter ved
trappeopgangen på vej ned
mod udstillingen om
Jernkysten

Eller jeg kan spørge en af
museets medarbejdere, der
går rundt på museet.

Hvornår er der færrest
besøgende og mest roligt?
Der er som regel altid god
plads og roligt på museet.

.

Ved specielle arrangementer
kan der være mange gæster.

Hvis vejret er til det, kan jeg
også finde ro i
museumshaven, hvor der er
borde og bænke, jeg kan
benytte.
Ved billetsalget og i flere
udstillingsrum er der stole,
hvor jeg kan sætte mig.
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