muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.com
GPS: 50°25’7.615”N,
14°54’50.838”E

Museum shop
T +420 326 832 038
Keuze uit literatuur,
reclamemateriaal
en souvenirs.
VÁCLAV Café | Restaurant
T +420 731 156 610
Toegang tot het museum
en de permanente
tentoonstelling is kosteloos.

Materialen zijn beschikbaar
voor studie na telefonische
afspraak.
Fotograferen
Fotograferen voor privégebruik
(met uitzondering van gebruik
van een statief, extra flits of
verlichting) is toegestaan.
Voor fotograferen met
elk ander doel is
toestemming vooraf van het
museummanagement nodig.
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35 CZK

Museumrondleiding in het Tsjechisch

100 CZK

50 CZK

Museumrondleiding in andere talen

130 CZK

65 CZK

Museum- en fabrieksrondleiding in het Tsjechisch

140 CZK

70 CZK

Museum- en fabrieksrondleiding in andere talen

200 CZK

100 CZK

Museumrondleiding voorpeuters
Familiekaart
Jaarkaart

20 CZK

20 CZK

175 CZK

175 CZK

280 CZK

280 CZK
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* Met korting: Gereduceerde tarieven
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Liberec – Praha R10

Prů mys lová

Bondy
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Met korting *

70 CZK

Toegang zonder gidshonorarium

D11

D5
Plzeň

Volwassenen

Toegang

Liberec
Mladá Boleslav

Bezoekersvoorzieningen
T +420 326 831 134, 135, 137
Het volgende is op afspraak
verkrijgbaar:
museumrondleidingen met
gids
excursies door de ŠKODA
productiehallen voor groepen
van bezoekers vanaf 12 jaar,
voor individuen vanaf 6 jaar,
maar uitsluitend
op werkdagen
bezoek aan de magazijnen,
inclusief de tentoongestelde
prototypes
museumbezoek inclusief
werkbladen voor kinderen van
peuterscholen / basisscholen
museumrondleidingen
voor blinden
rondleiding in het Na Karmeli
opleidingscentrum

voor kinderen tot 15 jaar, studenten

Jičínská

Jičín

Nederlands

Bedrijfsarchieven
T +420 326 831 183
archiv@skoda-auto.cz

Vrije toegang: Vrije toegang voor houders van ZTP, ZTP/P passen
en 1 begeleider, kinderen tot 6 jaar, journalisten, museumpersoneel, personeel

tot 26 jaar, ouderen vanaf 65 jaar,

van musea en monumenteninstellingen(op vertonen van AMG, NPÚ passen),

ŠKODA Auto personeel (op vertoning

1 buschauffeur bij groepsbezoeken, 1 begeleider van een reisagentschap, twee

van identificatiebewijs).

begeleiders per schoolgroep.

ŠKODA Muzeum
Traditie | Evolutie | Precisie

T +420 326 832 038
F +420 326 832 039

ŠKODA MUZEUM
09.00 - 17.00 uur
Dagelijks met uitzondering
van 24, 25, 26 december en
1 januari, open tot 1400 h
31 december.

ŠKODA Muzeum
Gids

Informatie
Toegang en openingstijden

Hoe komt u hier
Contact en toegang

ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
Tsjechische Republiek

Traditie

4

Pronkstukken

Evenementenruimte
Roulerende tentoonstelling

Alledaags leven
Uitdaging
5
2

Laurin & Klement Forum

Informatie

Evolutie

Kaartverkoop

Oprichters

Garderobe

Mijlpalen
Autovitrine
2

3

6

Museumwinkel

Technologiegalerij

Boeken, souvenirs

ŠKODA Lab

Promotiemateriaal

Precisie
Restauratie

7

Václav
Café | Restaurant

Productie
Panoramabioscoop

1
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3
6
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Traditie
Deze ruimte is gewijd aan
de traditie van het merk.
Zes auto’s vertegenwoordigen
het merk ŠKODA. Fascinerende
auto ’s, grote en kleine
tentoonstellingen vertellen
verhalen van trotse
autobezitters, van speciale
aspect en in alledaagse
gebeurtenissen en van uit
dagingen die zijn aangegaan.
Dit zijn de verhalen die samen
de biografie van het merk
ŠKODA bepalen.

Evolutie
Deze ruimt e is de kern
van de tentoonstelling die
de evolutie v an het merk
toont, en die zich uitstrekt
van de oprichters Laurin
en Klement en hun eerste
fietsen tot de toekomst
van de mobiliteit.
Mijlpalen van het
voertuigontwerp leiden
deze wandeling door
de geschiedenis, aangevuld
met slimme technische
innovaties die kenmerkend
zijn voor ŠKODA. Een schat
aan films en foto’s brengt
de fascinerende auto’s weer
tot leven.

Precisie
Deze ruimte toont
overtuigend aan dat het
museum zich bevindt
in de voormalige
historische productiehallen.
De werkplaats is de plek waar
de traditie wordt gekoesterd,
terwijl er klassieke auto’s
worden gerestaureerd.
De ruimte benadrukt ook het
plezier van het deelnemen
aan een reis door de tijd
met een rit in een antieke
auto op de hedendaagse
wegen. Hier is echt er ook
de productie van auto’s
in het heden en verleden
in de fabriek in Mladá Boleslav
zichtbaar.

Mediastations
Navigeer door de wereld
van ŠKODA via het
aanraakscherm: Van het
verleden naar de toekomst
van de mobiliteit
Taalkeuze
CZ, EN, GER
Onderwerpkeuze
Raak aan om te kiezen
Door pagina’s bladeren
Veeg naar links / rechts
Terug naar onderwerpkeuze
Veeg naar beneden

ŠKODA MUZEUM
Welkom op de oorspronkelijke locatie

ŠKODA Muzeum
Levende automobielgeschiedenis

1

In 1895, richtten Václav
Klement en Václav Laurin hier
in Mladá Boleslav hun bedrijf
op. Dit maakt ŠKODA één van
de oudste automobielmerken
ter wereld, rijk aan traditie.
Het ŠKODA Museum brengt
het verleden tot leven op
een oorspronkelijke plaats,
namelijk de voormalige
in productiehallen waar
al in 1928 auto’s werden
gebouwd. Direct ernaast
zet de grootste en
modernste fabriek van het
bedrijf deze geschiedenis
voort, waarbij elke dag
in grote hoeveelheden
nieuwe ŠKODA’s
worden geproduceerd.
De geschiedenis is echter

altijd zelfs in het museum
in beweging dankzij speciale
tentoonstellingen en
evenementenreeksen en last
but not least, de uitwisseling
van tentoonstellingen die het
hele jaar door inspiratie
en variatie geven. Er zijn
rondleidingen in verschillende
talen, zowel voor groepen
als voor kinderen.
Een ideale aanvulling op
een museumbezoek is een
rondleiding bij de ernaast
gelegen ŠKODA productie
in Mladá Boleslav, waarmee
het verleden en het heden
worden verenigd in een
fascinerende reis door
de automobielindustrie.

