AUTO TECHNIK MUSEUM SINSHEIM
Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu otevřelo své brány veřejnosti v roce 1981.
Dnes je zde mimo jiné největší soukromá sbírka historických automobilů Maybach,
kompresorových Mercedesů a Bugatti v Německu. Dále zde najdete několik set motocyklů,
letadel, rekordních vozů, velkokapacitních motorů a mnoho dalšího. V roce 1999 se muzeu
podařilo získat nadzvukové dopravní letadlo typu Tupolev TU-144. Letadlo bylo přepravováno
mimořádným transportem po suchu a po vodě z Moskvy do
Sinsheimu a na jaře 2001 bylo vystaveno v pozici při startu na
střeše muzea. O pouhé čtyři roky později byla sbírka rozšířena o
původní CONCORDE společnosti Air France. Automobilové a
technické muzeum v Sinsheimu je jediné muzeum na světě, kde si
můžete vedle sebe prohlédnout tyto dva dopravní nadzvukové
letouny, které byly nasazené v provozu.

TECHNIK MUSEUM SPEYER
Technické muzeum Speyer má své kořeny v Automobilovém a technickém muzeu v Sinsheimu.
Jako výstavní hala sloužila dříve památkově chráněná Liller Halle, průmyslová hala z r. 1913,
ve které jsou dnes vystaveny především veterány, motorky, letadla a historické hasičské vozy.
V současné době muzeum disponuje krytou výstavní plochou přes 25.000m² a volnou plochou
o velikosti 150.000m². Obrovská volná výstavní plocha dává muzeu možnost představit
návštěvníkům neobyčejné exponáty velkých rozměrů. Jako první byla U9, ponorka spolkového
námořnictva o délce 46metrů a hmotnosti 466 tun. V roce 1999 přibyl Antonov 22, do dneška
největší sériově vyráběný turbovrtulový letoun s rozpětím křídel 64 metrů a délkou 58 metrů.
Dějiny psalo muzeum v roce 2003, kdy byl na okraji výstavních ploch muzea vystaven letou
Boeing 747 ,,Jumbo Jet“ společnosti Lufthansa na obřím ocelovém podstavci. ,,Jumbo Jet“
v technickém muzeu Speyer je až do dneška jediným letounem tohoto typu, který byl rozložen,
přepraven mimo letiště a znovu sestaven.
Prozatimní vrchol historie muzea představuje získání ruského kosmického kluzáku BURAN,
protějšku amerického Space Shuttle. Přeprava ruského raketoplánu na jaře 2008 přes Bahrajn
na otevřené moře do Rotterdamu a odtud na pontonu proti proudu Rýna do Speyeru patřila
mezi nejvýznamnější mediální události.
V technickém muzeu ve Speyeru je kromě
BURANU také v nové hale výstava věnovaná
kosmonautice s názvem ,,Apollo and
Beyond“. Tato výstava na jedinečných
exponátech dokumentuje napínavý vývoj
cestování do vesmíru s posádkou. Můžete zde
vidět vše, co souvisí s cestami do vesmíru, od
kosmických skafandrů, přes výživu ve
vesmíru, až po toaletu, která funguje i ve
stavu bez tíže.

HOTEL EXCELSIOR LUDWIGSHAFEN
Excelsior Ludwigshafen Hotel nabízí pestrou a zdravou snídani formou bufetu: křupavé rohlíky,
chléb, obiloviny a ovoce jsou na bohatě prostřeném stole. Snídani doplňuje čerstvě uvařená
káva, čaj a ovocné šťávy. K snídani jsou podávány také domácí moučníky.
Doba podávání snídaně:

PO-PÁ 6:00 – 10:00 hodin
SO-NE 6:30 – 10:00 hodin
Na střeše hotelu se nachází koktejl bar s krásným panoramatickým
výhledem.
Adresa hotelu:
Hotel Excelsior Ludwigshafen
Lorientalle 16
67059 Ludwigshafen/Rhein
Německo
DALŠÍ INFORMACE
28. 4. 2017 odjezd ze Sinsheimu kolem 17:30 hodin do restaurace na večeři, poté ubytování v hotelu a
volný program.
29. 4. 2017 odjezd z hotelu v 9:30 hodin, návštěva REWE (nákupy) a poté do muzea Speyer, odjezd
z muzea v 15:30 hodin, cestou do ČR zastávka na večeři.

Vyznačená trasa na mapce
vede od hotelu Excelsior
k Felix Bowling Centre.

Kontakty
Roman Křápek:
+420720453015
Radek Dobrý:
+420721982147

