M U Z E A

Zestawienie Muzeów i wystaw motoryzacyjnych
American Old Cars

ul. Mazurka Dąbrowskiego 4,
83-400 Kościerzyna,
+48 669 727 229

American Old Cars to miejsce, w którym zaklęty został czas lat 50., 60. i 70. Nasze
muzeum w Kościerzynie na malowniczych Kaszubach to prawdziwy american dream
dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Znajdziesz tam takie marki jak Cadillac,
Chevrolet, Buick, Lincoln, Ford, Plymouth czy DeSoto. Zapraszamy w niezwykłą podróż
do świata ikon motoryzacji, symboli luksusu i klasy.

AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI
Automobilklub Śląski – jeden z najstarszych w Polsce klubów motoryzacyjnych obchodzi
w tym roku 95-lecie istnienia. Z tej okazji organizowane są imprezy pojazdów zabytkowych jak historycznych samochodów rajdowych. Zapraszamy na IV Rajd Klasykiem Wokół
Komina i 65. Rajd Wisły. Zachęcamy do zwiedzenia naszych muzeów w Katowicach i Zabrzu.
Szczegóły na stronie: www.auto-slaski.katowice.pl

40-014 Katowice
ul. św. Stanisława 4
tel. 32-206-84-96,
32-253-88-74, 32-253-99-43

Muzeum Jana Pedy i Macieja Pedy w Gostyniu

Auto - Muzeum Jan & Maciej Peda,
63-800 Gostyń,
Mobile (+48) 0693-055-363,
E-maciekpeda@poczta.onet.pl

Małe, rodzinne muzeum obejmujące w swych zbiorach nie tylko samochody, ale też inne
artefakty starej techniki. Można tu zobaczyć oryginalne Bugatti i cztery przedwojenne
auta znajdujące się od nowości na ziemiach polskich. Znajdujemy się w Gostyniu, sercu
Wielkopolski. Zwiedzanie możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź
mailowym.

Muzeum Motoryzacji Otrębusy
Założone w 1969 r. przez rodzinę Mikiciuków. W 2001 roku wpisane do Państwowego
Rejestru. Zbiory liczą 300 pojazdów zabytkowych w tym: autobusy, czołgi, militaria a także
5 tys. rekwizytów. Pojazdy znanych osób kultury, polityki, pojedyncze egzemplarze
związane z Polską brały udział w 170 filmach, wystawach. Wykonujemy rekonstrukcje
i odbudowy. Wypożyczamy pojazdy, organizujemy przyjęcia okolicznościowe, przejazdy,
lekcje muzealne.

ul. Warszawska 21, 05-805 Otrębusy,
tel./fax (022) 758 50 67,
kom. 502 257 021, 504 150 817,
http://www.muzeum-motoryzacji.com.pl/pl/

Muzeum Motoryzacji Topacz

Muzeum Motoryzacji Topacz,
Ślęza ul. Główna 12,
55-040 KOBIERZYCE,
muzeum@topacz.pl,
tel:+48888108148

Muzeum Motoryzacji Topacz położone jest zaledwie 7 km od granic Wrocławia, w historycznym kompleksie dworskim Zamku Topacz. Muzeum prezentuje pełną kolekcję pojazdów polskiej produkcji, zarówno przedwojennych, jak i z dekad PRL. Od 2011 roku zbiory
stale wzbogacają się o pojazdy zagraniczne, w tym kolekcję aut Bentley i Rolls Royce,
a także pamiątki, rekwizyty, literaturę i zabytki techniki.

