Hjælp os!

...med at passe på historien
Børn og elever skal
følges med en voksen.
Henstillinger fra personalet
i Tirpitz skal følges.
De udstillede genstande må ikke berøres, med mindre andet er angivet.

Information til lærere og pædagoger

Mad og drikke må ikke
medbringes i udstillingerne.
Overtøj og tasker anbringes samlet og
må ikke medbringes i udstillingerne.
Audioguides skal blive i en snor om
halsen og må ikke medtages
på udendørs arealer.
Vær opmærksom på, at dørene
på toiletterne er tunge.

Booking

Du booker adgang og introduktion til din klasse via mail
til tvc@vardemuseum.dk
Sørg for at booke i god tid,
min. syv dage før I kommer
på besøg i Tirpitz

Praktisk info
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Udendørs ved den gamle
Tirpitz-bunker
er der
bordbænkesæt til fri afbenyttelse. Her kan I nyde
jeres medbragte madpakker. Vær opmærksom
på, at det ikke er muligt at spise medbragt mad
indendørs.
BUS

Vi kan i stedet foreslå jer at benytte Ho-Ellipsen
før eller efter jeres besøg i Tirpitz. Ellipsen kan
bookes her: www.naturogkulturiho.dk
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Tirpitz-Bunker
West Coast stories

Den skjulte vestkyst
Geschichten der Westküste
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Tirpitz er indrettet med elevator og gode
parkeringsforhold, der også er velegnede ift.
kørestolsbrugere og gangbesværede.
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Atlantic Wall
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Der er også mulighed for at benytte Vogterhuset
på Skallingen. Det er dog ikke muligt at reservere
huset på forhånd, men Naturstyrelsen vil gerne
have besked fra jer på forhånd, hvis I forventer
at benytte Vogterhuset, ligesom de også kan
være behjælpelige med informationer i forhold til
vandstigning: www.naturstyrelsenblåvandshuk.
dk
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Gold of the Westcoast

Havets guld

Gallery

Gold der Westküste

Galleri

Parkering ved Tirpitz er gratis. Parker bussen ved
P2 og følg stien gennem klitterne ind til museet.

Galerie
WC

WC

I Tirpitz uddeles audioguides til hver gæst. Det er
små, håndholdte lytteguides, som leverer fortællinger rundt omkring i udstillingerne. Udstillingerne er således designet til, at eleverne bevæger
sig selvstændigt omkring.
I højsæsonen, juni til august, har museet travlt og
tager derfor ikke imod skoleklasser
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Army of Concrete

En hær af beton
Eine Armee aus Beton
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