
54è CONGRÉS MOROP  
Alemanya

de l'1 al 7 de setembre de 2007
Ilmenau (Turingia)

PROGRAMA

CODI HORARI ACTIVITAT COST

10 - 18
Arribada / Taulell d'acollida a l'Hotel TANNE,
Lidenstrasse 38, ILMENAU

1.A 14-16
Visita de la ciutat, e.a. Universitat tècnica i llocs
commemoratius de Goethe 10,00 €

1.B 20 - 21
Presentació: Ilmenau, vila universitària, de Goethe i de
tradició ferroviària. 5,00 €

1.C 18 - 22
Sopar a la carta - menjadors reservats a l'hotel.
(exemple: menú tres serveis a 13,00 €)

14 - 18 Exposició de modelisme al Hall de recepció

12 - 18 Arribada / Taulell d'acollida a l'Hotel TANNE

2.D 9 - 12
Sessions de treball de la Comissió Tècnica (CT) i de
Comitè de Direcció (CD) a les sales de seminaris de 
l'hotel.

2.E 12 - 14
Dinar en comú CD i CT (a la carta i exclusiu a l'hotel)
Plats a partir de 9,00 €.

2.F 14 - 18
Sessions de treball de la Comissió Tècnica (CT) i de
Comitè de Direcció (CD) a les sales de seminaris de 
l'hotel.

2.G 14,30 - 16,30
Visita de la ciutat, e.a. Universitat tècnica i llocs
commemoratius de Goethe 10,00 €

2.H 20 - 22 Assemblea general anual de FERPRESS

2.I 20 - 21
Presentació: Ilmenau, vila universitària, de Goethe i de
tradició ferroviària. 5,00 €

2.J 18 - 22
Sopar a la carta - menjadors reservats a l'hotel.
(exemple: menú tres serveis a 13,00 €)

10 - 18 Exposició de modelisme al Hall de recepció

DILLUNS 3 DE SETEMBRE DE 2007

3.K 9 - 12
Sessions de treball de la Comissió Tècnica (CT) i de
Comitè de Direcció (CD) a les sales de seminaris de 
l'hotel.

3.L 12 - 14
Dinar en comú CD i CT (a la carta i exclusiu a l'hotel)
Plats a partir de 9,00 €.

3.M 14,30 - 16,30
Assemblea general MOROP, a la sala de congressos
de l'Hotel TANNE

3.N 18 - …
Obertura oficial del congrés amb buffet tìpic de Turingia
al vespre 22,00 €

3.O 20 - … Fòrum de modelisme 5,00 €
10 - 22 Exposició de modelisme a l'Hall de recepció

DISSABTE 1 DE SETEMBRE DE 2007

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE DE 2007
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DIMARTS 4 DE SETEMBRE DE 2007
Excursió en tren especial de vapor DRG del
"Rennsteigbahn GmbH" per la xarxa històrica de 
muntanya dels boscos de Turingia. Sortida de l'estació 
Ilmenau-Bad (a 2 minuts a peu de l'hotel) cap a Themar 
i la Turingia del sud.                                                    
Després de la separació del grup:

4.P1
9,30 - 17

Els afeccionats als trens reals continuen amb el tren de
vapor cap a Meiningen (visita dels anomenats tallers de 
locomotores de vapor AW-Meiningen). 45,00 €

4.P2
Els afeccionats al modelisme continuaran per la visita a
PIKO a Sonneberg. A Sonneberg a 15 minuts a peu fins
a la fàbrica PIKO.
Begudes i petita restauració disponibles al tren. Després
de les visites, retorn cap a Themar, el trajecte en comú 
en tren històric de vapor cap a Ilmenau es farà per 
l'estació de Rennsteig canviant de línia passant per les 
línies de muntanya per arribar a Ilmenau-Bad (a 2 
minuts a peu de l'hotel)

4.Q 18,30 - 20
Sopar a la carta - menjadors reservats a l'hotel.
(exemple: menú tres serveis a 13,00 €)

DIMECRES 5 DE SETEMBRE DE 2007

5.R 9,30 - 16

Excursió a Arnstadt i Erfurt; Viatge en tren especial de 
vapor del "Rennsteigbahn GmbH". Sortida de l'estació 
Ilmenau-Bad (a 2 minuts a peu de l'hotel) cap a 
Arnstadt: visita del gran dipòsit-museu històric d'Arnstad
amb les seves locomotores de vapor i dièsels. Seguirem
el viatge cap a Erfurt: visita de la nova i moderna 
terminal ICE de la DB AG. Proseguirem el viatge cap al 
nord-est d'Erfurt amb un automotor històric del EIB per 
la visita de la seva central de comanament i també una 
gran maqueta HO que tenen.  Begudes i petita 
restauració disponibles al tren.

35,00 €

5.S 18,30 - 20
Sopar a la carta - menjadors reservats a l'hotel.
(exemple: menú tres serveis a 13,00 €)

5.T 20 - 21
Presentació:  Història de les línies de muntanya dels
boscos de Turingia. 8,00 €

DIJOUS 6 DE SETEMBRE DE 2007

6.U 9,30 - 18

Excursió temàtica: "Els ferrocarrils de les mitjanes
muntanyes, ahir i avui": viatge amb el tren especial de la 
Rennsteigbahn de Ilmenau-Bad via Arnstadt i 
Rottenbach, ens portarà per la magnífica vall de la 
Schwarza fins a l'estació d'Obstfelderschmiede. Allà 
canviarem de tren per un giny de muntanya del 
"Oberweißbacher Bergbahn", el funicular a cable més 
dret del món pel transport de vehicles de via normal. A 
l'arribada a l'estació superior de Lichtenhain, visita de le
modernes instal·lacions del funicular amb una 
presentació tècnica. Seguirem el viatge amb un 
automotor elèctric del "Gebirgskamm-Bahn" via 
Oberweißbach cap a Cursdorf i retorn a Lichtenhain. 
Allà, visita del museu turingiés de les mines i dels 
ferrocarrils industrials, recorregut amb els ginys del 
museu de via de 60 cm. Seguidament, retorn amb el 
funicular i, després, en tren de vapor del Rennsteigbahn 
via Arnstadt cap a Ilmenau. Begudes i petita restauració 
disponibles al tren.

46,00 €

6.V 18,30 - 20
Sopar a la carta - menjadors reservats a l'hotel.
(exemple: menú tres serveis a 13,00 €)
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DIVENDRES 7 DE SETEMBRE DE 2007

7.W 9,30 - 16

Excursió per Turingia:  Excursió en tren especial de
vapor del "Rennsteigbahn GmbH" cap a Gotha i els 
seus tramvíes, viatge en vells tramvíes per les línies de 
ciutat i de camp del bosc de Turingia cap a les 
muntanyes. Seguidament, visita al club de modelisme 
de Frankenhain i la seva maqueta HO construïda 
exclusivament pels joves.

40,00 €

7.X 18 - ... Nit de clausura: banquet amb especialitats de Turingia 26,00 €

DISSABTE 8 DE SETEMBRE DE 2007
Viatge de retorn
Pels que encara volen tren, serà possible visitar e
museu de ferrocarrils industrials a Ilmenau (gran xarxa 
en activitat) o el dipòsit del Rennsteigbahn i les seves 
locomotores de vapor
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