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Maquetes N, H0, IIm (G)
Trens de vapor viu

Fabricants i distribuidors
Institucions i turisme
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– Sector lúdic:
- Maquetes de trens escales N (1:160), H0 (1:87) i IIm (G).
- “V Fiesta de la N” gran maqueta modular escala N.
- Circuit de trens de “vapor viu” escala 1.
- Circuit de modelisme tripulat 5’’ amb trens tracció vapor i elèctrics.
- Visita als tallers de restauració de trens històrics ARMF.
- Visita al Museu de l’Automoció de Lleida Roda Roda.

– Sector comercial: 
- Estands de fabricants i distribuidors de trens, accessoris i publicacions.
- Estands amb oferta lúdica-ferroviaria.
- Mercat d’ocasions, compra/venda.

– Sector institucional
- Estands d’institucions i entitats.
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SEGONA EDICIÓ
Recinte firal de Lleida
Pavellons 3 i 4
Dates: 26 i 27 de març de 2011

Espai total:
8.450 m2, distribuit en dos pavellons i una zona de connexió.

Horari d’obertura:
Dissabte de 10 a 20 h.
Diumenge de 10 a 14 h.

Organitza:

Col.laboren:

www.expotren.com

V Fiesta de la N 2011

Tel.: 973 354 710 - 637 526 700
info@expotren.com

Primera edició 2010

El saló de l’oci i el turisme ferroviari Expo Tren va
congregar el cap de setmana del 12 i el 13 de
juny de 2010 al recinte de la Fira de Lleida prop
de 10.000 visitants procedents de tot Espanya.

El saló va acollir un total de 65 expositors (alguns
dels quals provinents de l’estranger), entre fabri-
cants, importadors, distribuïdors i comerços
especialitzats en modelisme i maquetisme, així
com maquetistes professionals i associacions, a
més dels estands de caràcter institucional.

Expo Tren va complir totes les expectatives i
premsa, ràdio i TV, a més de les revistes espe-
cialitzades es van fer ressò unànime d’aquest
èxit. En la seva primera edició, el saló es va situar
al nivell de les grans mostres europees.

Renfe ofereix un 30% de des-
compte en el bitllet de qualsevol
tren amb destinació Lleida per
als visitants del Saló.


