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Zpřístupnění expozice Muzeum dopravy
ve Strašicích v sezoně 2016

   
S výjimkou nočních prohlídek je otevírací doba muzea o vyhlášených termínech 10-17hodin.

Skupinové prohlídky možno dohodnout mimo běžné termíny zpřístupnění.
Kontaktní osoba p. Michal Kouba, telefon 604 583 524.

TERMÍN DEN Akce  – doprovodný program, významná místní akce

23. - 24. dubna so+ne I. víkend otevřených vrat

21. - 22. května so+ne II. víkend otevřených vrat  / v sobotu Hamernický den a jízdy vozidel

27. května pátek Strašická muzejní noc – noční prohlídky a jízdy vozidel 17:00 – 24:00

4. - 5. června so+ne III. víkend otevřených vrat

2. - 3. července so+ne IV. víkend otevřených vrat

23. - 24. července so+ne V. víkend otevřených vrat

13. - 14. srpna so+ne VI. víkend otevřených vrat  /  Strašické posvícení – jízdy nostalgické linky

27. - 28. srpna so+ne VII. víkend otevřených vrat

10. - 11. září so+ne VIII. víkend otevřených vrat

15. - 16. října so+ne IX. víkend otevřených vrat
Dále se s námi a některými vozidly můžete setkat :

27. března neděle Slavnosti jara na Krasíkově – zajištění linky Krasíkovského expresu
28. března pondělí Velikonoční koledování s Jiskrou (neveřejné)

14.-15. května so+ne Zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních – jízdy historických vozidel
28. května sobota 17. Celostátní sraz československých historických autobusů ve Vojenském muzeu Lešany

8.-12. června st-ne Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2016 – přeprava účastníků (neveřejné)
18.-19.června so+ne Oslavy 75 let provozu a 80 let výroby trolejbusů v Plzni – jízdy historických vozidel

16. a 17. červenec so+ne Bezdružické parní léto – zajištění náhradní dopravy na nedostavěném úseku Bezdružice - Teplá
6. a 7. srpna so+ne Bezdružické parní léto – zajištění náhradní dopravy na nedostavěném úseku Bezdružice – Teplá

24. září sobota Svatováclavské setkání na Krakonoši – zajištění nostalgické linky MHD v Mariánských Lázních
1. října sobota Slavnosti jablek na Krasíkově – zajištění linky Jablečného expresu


