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Nyttige og praktiske informationer om Struer Museum 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på Struer 
Museum, har jeg mulighed 
for at forberede mig på 
turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Struer Museum 
 
Søndergade 23 
 
7600 Struer 
 
Tlf. 97 85 13 11 
 
mail@struermuseum.dk 
 
  

På Struer Museums 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg. 
F.eks. om åbningstider. 
 
Jeg kan komme til museets 
hjemmeside her: 
 
www.struermuseum.dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Struer Museum, 
kan jeg lave en rejseplan for 
turen dertil og hjem igen. Jeg 
kan lave rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg finde vejbeskrivelse på  
https://maps.google.dk/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Billetsalget ligger i museets 
forhal. Jeg kan læse om 
billetpriser og åbningstider 
her:  
 
https://www.struermuseum.
dk/struer-
museum/om/abningstider 
  
 
 
 

Garderoben ligger i etagen 
under billetsalget mellem 
B&O Udstillingen og 
Lyduniverset. 
 
Jeg kommer til garderoben 
med en trappe eller elevator, 
der er lige ved siden af 
billetsalget. 
 
I garderoben kan jeg hænge 
tøj på en bøjlestang på eget 
ansvar. 
 

Jeg kan henvende mig i 
billetsalget, der ligger i 
museets forhal. 
 
Jeg kan også få hjælp fra og 
stille spørgsmål til de 
medarbejdere, der går rundt 
på museet.  
 
 

Toiletterne ligger i etagen 
under billetsalget mellem 
B&O Udstillingen og 
Lyduniverset. 
 
Jeg kommer til toiletterne 
med en trappe eller elevator, 
der er lige ved siden af 
billetsalget. 
 
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

  
 

Jeg kan købe mad og 
drikkevarer og nyde dem i  
Café Olga, der ligger i 
museets forhal ved siden af 
billetsalget. 
 
Jeg kan læse mere om caféen 
og dens åbningstider og 
menu her:  
 
https://www.struermuseum.
dk/struer-museum/om/cafe-
og-booking/menukort 
 
 

I forhallen er der caféborde 
og stole, hvor jeg kan sætte 
mig og slappe af. Der er også 
borde og stole i gårdhaven. 
 
I B&O udstillingen er der flere 
borde og stole samt 
sofaarrangementer. 
 
I flere andre udstillingsrum er 
der også steder, hvor jeg kan 
sætte mig og finde ro. 
 

Der er som regel færrest 
besøgende udenfor 
ferieperioder. 
 
Men generelt er der god 
plads og man kan altid finde 
ro ved at søge væk fra de 
udstillingsområder, hvor der 
er mange gæster. 
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