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Information
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Kategorier: Museer
Position: 58.4097,15.5249

Kontaktuppgifter
Tel: 013-495 97 00
E-post: info@flygvapenmuseum.se
Hemsida: www.flygvapenmuseum.se

Beskrivning
Flygvapenmuseum är ett teknik- och kulturhistoriskt museum med
utställningar om militärflygets utveckling. Här finns en unik
samling flygplan från pionjärtiden fram till dagens JAS 39 Gripen
och många av dem kan enbart ses på Flygvapenmuseum.

I utställningen ´Hemliga handlingar - DC-3:an som försvann´ kan
du ta del av den tragiska historien bakom den svenska DC-3:an
som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952. År 2003 hittades vraket
på Östersjöns botten och lades till sin sista vila i museet i maj
2009. Utställningen utnämndes till Årets utställning 2010.

I Flyglabbet, museets science center, kan du lära dig allt om hur
och varför det flyger. Det finns mycket att göra och upptäcka för
hela familjen. Följ med maskotarna Drakel och Viggo på
upptäcktsfärd i museet.

Välkommen!

Priser
Fri entré till och med 18 år
80 kronor per vuxen från och med 19 år 
50 kronor för studenter och pensionärer

Öppettider
Juni-augusti:
Öppet alla dagar klockan 11-17
Onsdagar kvällsöppet till klockan 20

September-maj:
Tisdagar-söndagar klockan 11-17
Onsdagar kvällsöppet till klockan 20
Måndagar stängt

Vägbeskrivning
Flygvapenmuseum ligger på Carl Cederströms gata 2 i Malmslätt,
cirka 7 kilometer väster om Linköpings centrum.

Med bil från E4:
Välj avfart 111 från E4:an och följ därefter skyltar mot väg 34.
Brun-vita sevärdhetsskyltar visar sedan vägen fram till museet.
Här finns gott om fria parkeringsplatser för både bussar och bilar. 

GPS-koordinater

58 24.626N  15 31.409E
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