Müşteri Bilgilendirmesi
ZKM | Karlsruhe, Sanat ve Medya Teknolojisi Merkezi
ZKM İnternet sitesine içtenlikle hoş geldiniz diyoruz. Maalesef sitenin tamamını sizin dilinizde
sunamıyoruz. Ancak bu bilgilendirmeyle, buradaki ziyaretinizi daha hoş şekillendirebilmeyi ümit
ediyoruz.
ZKM | Karlsruhe'yi dünya çapında eşsiz bir kültür kuruluşu haline getiren şey, çatısı altında bir
araya gelen müzelerle araştırma enstitülerinin çeşitliliği değildir sadece. Üretimle araştırma,
sergileme, aracılık yapma ve belgelendirme arasındaki örüntü burada, yenilikçi bir şekilde ele
alınmaktadır. Yağlı tablo ressamlığından “app” olarak bilinen uygulamaya kadar ve yine klasik
kompozisyondan “sampling” olarak bilinen örneklemeye kadar tüm medya biçimlerini ve
yöntemlerini kapsayan, sanat ve toplumdaki güncel gelişmeleri görmek mümkündür.
Bünyesindeki iki müze ve üç enstitü ile ZKM, disiplinler arası projelerin ve uluslararası
işbirliklerin geliştirilmesi için, çok yönlü olanaklara sahiptir.

Adres
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie
Karlsruhe Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe
Çalışma saatleri
ZKM_Lichthof 1 + 2 ve 8+ 9
Çar. – Cu. Saat: 10:00 – 18:00
Cmts. – Paz. Saat: 11:00 – 18:00
Pazartesi ve Salı günleri kapalı

ZKM_Infotheke
Pazartesi – Salı Saat: 10:00 – 16:00
Çar. – Cu. Saat: 9:00 – 18:00
Cmts. – Paz. Saat: 11:00 – 18:00

ZKM Shop
Kapalı
Saat: 11:00 – 18:00
Saat: 11:00 – 18:00

mint bistro.café.bar (ZKM_Fuayesinde)
Çar. – Cu. Saat: 09:30 – 18:00
Cmts. – Paz. Saat: 10:30 – 18:00
Pazartesi ve Salı günleri kapalı

Lütfen özel açılış saatlerimizi de dikkate alın (zkm.de/en/special-opening-hours)
Ulaşım
ZKM'ye hem otomobille, hem de toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz.
Otomobille ulaşım
• A5 ve A8 numaralı otoban
Stuttgart yönünden gelen A8 otobanını takip ederek, A5 otobanını ›Basel‹ yönünde izleyin, otobandan
›Karlsruhe Süd‹ çıkışından ayrılıp, sonra Karlsruhe şehri yönünde ilerleyin.
• A65numaralı otoban
A65 numaralı otoban, B10 numaralı otoyola çıkar. Bu otoyoldan 4 numaralı çıkıştan ayrılın ve ›ZKM‹ yön
levhalarını izleyin.
• Otopark
Ücretli katlı otoparkta yaklaşık 700 araçlık park imkanı vardır. ›ZKM‹ katlı

otoparkına “Südendstraße” caddesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Müşteri Bilgilendirmesi
Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım
Yol yapımı uygulamaları yüzünden, Karlsruhe bölgesinde zaman zaman sürüş sürelerinde
değişiklikler meydana gelebilmektedir. Güncel trafik durumunu Karlsruhe Trafik Birliği'nin
İnternet sitesinden (www.kvv.de) gözden geçirmenizi rica ediyoruz.
Tramvayla ulaşım
1. Karlsruhe Garı'ndan itibaren 2 numaralı hatla (›ZKM – Siemensallee‹ yönünde) ilerleyip,
›ZKM‹ durağında inebilirsiniz. Yolculuk süresi yaklaşık 6 dakikadır).
2. ›Europaplatz (Karlstraße)‹ durağından 2 numaralı hatla (›ZKM – Gar‹ yönünde) ilerleyip,
›ZKM‹ durağında inebilirsiniz (Yolculuk süresi yaklaşık 5 dakikadır).
Giriş ücretleri
ZKM / Müzeler (ZKM_Lichthof 1 + 2 veya 8 +9)
Yetişkinler: 6 €
İndirimli kişiler / 10 kişiden fazla gruplar: 4 €
7 yaş, 17 yaş (dâhil) arası çocuklar: 2 €
Aileler (Azami 2 yetişkin, + azami 3 çocuk [18 yaş altı]: 12 €
Kombine bilet (ZKM_Lichthof 1 + 2 ve 8 +9)
Yetişkinler: 10 €
İndirimli kişiler / 10 kişiden fazla gruplar: 6,50 €
7 yaş, 17 yaş (dâhil) arası çocuklar: 3 €
Aileler (Azami 2 yetişkin, + azami 3 çocuk [18 yaş altı]: 19 €

Hallenbau Kombine bilet (ZKM_Lichthof 1 + 2 ve 8 +9 ve Belediye Galerisi)
Yetişkinler: 15 €
Rehberlik
ZKM 'deki güncel sergiler için, çeşitli dillerde grup rehberliği hizmetleri sunuyoruz.
İlgileniyorsanız lütfen müze iletişim birimine başvurun: ZKM | Museumskommunikation
fuehrungen@zkm.de
Karlsruhe Turizm Danışma Birimi
Kente ilişkin genel bilgilerle, Karlsruhe ulaşım ve geceleme bilgilerini içeren, Karlsruhe
Belediyesi'nin turizm konulu resmi İnternet sayfası: http://www.karlsruhe-tourismus.de/en
Değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.
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