Autobusový tým

30.11. – 24.12.2018

Otevírací doba:
denně od 10 do 21 hod.,
24.12. do 14 hod.
Naše bezplatné služby pro vás
•P
 růběžné značení příjezdu
na Christkindlesmarkt až
k výstupním místům

•	Výstup a nástup
návštěvníků na stejném
místě (P1, P2, P3, viz plán)
• Servisní personál na místě
•	Bezplatné parkoviště pro
autobusy v areálu Volksfestplatz, Bayernstraße 100
•	Balíček na uvítanou pro řidiče / řidičku autobusu
v hodnotě 20 € na autobusovém parkovišti:
norimberské perníčky výrobce LebkuchenSchmidt, dárkové kupóny na klobásky v housce
a nápoje, kromě toho na přání celodenní
jízdenka MHD.

• Telefonní hotline pro autobusový tým:

+49 911 2336-157

( německy/anglicky) pro případné otázky během
příjezdu. Předchozí přihlášení není nutné!
Další informace na
www.christkindlesmarkt.de/reiseveranstalter

Vaše vyhrazené parkoviště
•	Otevírací dny pro autobusy:
od 30. listopad do 24. prosince

•	Výdej balíčků na uvítanou od 9 do 18 hod.,
24.12. do 12 hod.
•	Přístup na WC v bistru
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände:
PO – PÁ 9 - 18 hod., SO/NE 10 - 18 hod.

Vaše cesta do vnitřního města
Autobus

•	Bus 36: cca 35 minut do zastávky „Hauptmarkt“
přímo u norimberského trhu Christkindlesmarkt

Tramvaj

• T
 ram 9: cca 15 minut na Hauptbahnhof
(hlavní nádraží), odtud 10 až 15 minut pěšky
na Christkindlesmarkt

Důležité adresy

• T
 ourist Information (informační středisko)
v budově NÜRNBERG INFO Königstraße 93
(naproti hlavnímu nádraží):
PO - SO 9 - 19 hod., NE 10 - 16 hod.
• T
 ourist Information (informační středisko)
na náměstí Hauptmarkt 18 (přímo u trhu Christkindlesmarkt): PO - SO 9 - 19 hod., NE 10 - 19 hod.
• P
 olicie, Theresienstraße 2, tel. +49 911 206070
otevírací doba stejná jako Christkindlesmarkt
• L
 ékařská pohotovostní služba: tel. 116 117
v životu nebezpečných případech 112
• Z
 tráty a nálezy města Norimberka
Siebenkeesstraße 4, tel. +49 911 81009-770
www.fundbuero-nuernberg.de

Příjezd
• Z jihu: dálnice A9 výjezd Nürnberg-Fischbach
• Ze severu: dálnice A3 výjezd Nürnberg-Nord
•	Z východu: na dálniční křižovatce Nürnberg-Ost
na A9, výjezd Nürnberg-Fischbach
•	Ze západu: na dálniční křižovatce Nürnberg-Süd
na A73, výjezd Nürnberg-Zollhaus
•	Značení příjezdu vás dovede přímo na nejbližší
místo výstupu a nástupu.

Výstupní a nástupní místa

P1

	
Königstorgraben

850 m pěšky na Christkindlesmarkt

rasersgasse 8-17
P2 	G750
m pěšky na Christkindlesmarkt

P3

	
Vestnertorgraben 4

950 m pěšky na Christkindlesmarkt (strmá cesta)

Upozornění: Vzhledem k velké návštěvnosti zejména o adventních víkendech není na všech výstupních
místech k dispozici dostatek toalet. Proto vám doporučujeme zastávku na posledním odpočívadle před
Norimberkem (viz plán).

		

 entrální autobusové nádraží
C
(Bahnhofstraße 11)
POZOR: pouze pro linkové autobusy
s pravidelným provozem

