
CONGRÉS MOROP 2013 -BERLÍN 

 
 

                                                                                           
 

La federació alemanya BDEF i els Amics del Ferrocarril de Berlín us conviden al 60è Congrés 

MOROP 2013 a Berlín. 

 

 

El programa previst es: 

 

Dissabte 31 d’agost de 2013, arribada 

 

 

 

 Diumenge 1 de setembre de 2013 

A1 09:00h Sessions del CT al centre de conferències de 

 la DB a l’estació central. 

A2 10:00h Visita a la ciutat. 

A3 12:00h Dinar en comú al restaurant   “Hopfingerbräu” 

 a l’estació central. 

A4 14:00h Sessions del CT. 

A5 14:00h Visita de la ciutat “sota els ponts de Berlín” 

 al riu Spree i al canal Landwehr. 

 

Dilluns 2 de setembre de 2013 

B1 09:00h Sessions del CT i del CD 

B2 10:00h Viatge a Potsdam visitant el Nou Palau (castell i 

  jardins de Potsdam). 

  Dinar en comú a l’escola pedagògica. Visita del taller 

  de restauració. 

B3 12:00h Dinar en comú pels participants a les sessions del 

  CT i CD a la cantina DB de l’estació central. 

B4 15:00h Assemblea general de delegats al centre de 

  conferències de la DB a l’estació central. 

B5 19:00h Obertura oficial del Congrés al restaurant “Humboldt” 

  de l’hotel “Park Inn” a l’Alexanderplatz. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Dimarts 3 de setembre de 2013 

C1 09:00h Trasllat en bus per visitar els tallers de l’U-Bahn  

  (metro) a Berlin-Britz. 

 14:00h Viatge en U-Bahn cap a l’Alexanderplatz per la 

  visita a la maqueta en miniatura LOXX de 

  Berlín, inclou un piscolabis. 

C2 19:00h Recepció per la DB AG al pis 21 de la torre DB 

  Potsdamerplatz. 

  Vista panoràmica de Berlín i piscolabis. 

 

 

 

  
 

Dimecres 4 de setembre de 2013 

D1 10:00h Visita dels tallers principals del S-Bahn. 

 13:00h Viatge amb un vehicle de l’ODEG cap a Berlín- 

  Schöneweide, els participants rebran un dinar picnic. 

D2 14:00h Visita guiada del Museu Tècnic. 

 17:00h Visita de la maqueta del Club ProSport 24 de Berlín. 

 

 
 

 

 

 

Dijous 5 de setembre de 2013 

E1 08:30h Viatge en regional exprés 

cap a Cottbus, trasllat en bus per la visita al 

taller de manteniment DB de Cottbus, dinar a la 

cantina. 

Trasllat en bus per visitar el Parkbahn. 

E2 08:30h Alternativa pels amics de la 

natura que no els interessa la visita E1: Viatge 

en regional exprés (com E1) fins a Lübbenau, 

viatge en barca a través de l’Spreewald. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Divendres 6 de setembre de 2013 

 

F1 10:00h Viatge cap a Friedrichshagen i 

  viatge amb el tram  

  Schöneiche-Rüdersdorfer. 

  Visita del dipòsit de 

   Schöneiche, dinar a 

  Rüdersdorf “Zur Rose” 

F2 19:00h Sopar de cloenda festiu a  

  l’hotel “Abacus”. 

 
 

     

 

Dissabte 7 de setembre de 2013 

G1 Programa addicional facultatiu: 

 Viatge amb tren regional cap a 

 Müncheberg. Viatge amb el petit 

 tren elèctric cap a Buckow (Märk. 

 Schweiz) amb visita inclosa.  

   

Els participants rebran un tiquet de congrés (zones tarifàries A-C), vàlid de l’1 al 6 de setembre, compra obligatòria. 

Els horaris es donen a títol indicatiu i per a orientació, es podran modificar a la versió definitiva. 
 

PREUS DE LES ACTIVITATS DEL CONGRÉS 

A2 Visita a la ciutat 15,00 € 

A5 Visita de la ciutat “sota els ponts de Berlín”al riu Spree i al canal Landwehr. 20,00 € 

B2 Viatge a Potsdam visitant el Nou Palau (castell i  jardins de Potsdam). 25,00 € 

B5 Obertura oficial del Congrés al restaurant “Humboldt” de l’hotel “Park Inn” a l’Alexanderplatz. 25,00 € 

C1 Visita dels tallers U-Bahn i maqueta LOOXX 25,00 € 

C2 Recepció per la DB AG al pis 21 de la torre DB Potsdamerplatz. 25,00 € 

D1 Visita dels tallers principals del S-Bahn i visita guiada del Museu Tècnic 30,00 € 

D2 Visita de la maqueta del Club ProSport 24 de Berlín 4,50 € 

E1 Viatge a Cottbus, visita als tallers DB i al Parkbahn 25,00 € 

E2 Viatge amb barca a través de la Spreewald 25,00 € 

F1 Viatge amb el tram de Schöneiche 25,00 € 

F2 Sopar de cloenda festiu a l’hotel “Abacus”. 30,00 € 

G1 Viatge a Buckow 15,00 € 

 Tiquet pels transports en comú (obligatori) 18,20 € 

 

NO HI HA DESPESES D’INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS ! 

Data límit per les inscripcions:   15 de juliol de 2013. 

 

El lloc i l’horari de l’oficina d’acollida se us enviaran amb la confirmació de la inscripció. 

Important: per mesures de seguretat, les sales de reunions a l’estació central seran accessibles únicament 

als participants inscrits (A1, A4, B1 i B4). 
 

HOTELS PER ESCOLLIR: 

- ABACUS Tierpark Hotel 

Franz-Mett-Str. 3-9 

10319 Berlín 

Tel. +49 30 51 62 333  Fax. +49 30 51 62 444 

Preu habitació individual/doble: 80,00€ / 110,00€ desdejuni inclòs. 

Correu e. info@abacus-hotel.de  Web: www.abacus-hotel.de 

mailto:info@abacus-hotel.de
http://www.abacus-hotel.de/


 

- Dorint Hotel Adlershof Berlín 

Rudower Chaussee 15 

12489 Berlín 

Tel. +49 30 67 822-596  Fax: +49 30 67 822-1000 

Preu habitació individual/doble: 80,00€/90,00€, desdejuni 16,00€ per dia i  

 persona. 

 Correu e. robert.lorenz@dorint.com Web: www.dorint.com 
 

- Leonardo Airport Hotel Berlín 

Schwalbenweg 18 

12526 Berlín 

Tel. +49 30 688 322 430 Fax: +49 30 688 322 444 

Preu habitació individual/doble: 65,00€/75,00€ desdejuni inclòs. 

Correu e.    a.schuetze@leonardo-hotels.com Web: www.leonardo-hotels.com 
 

 

Les reserves dels hotels s’han de fer mencionant “MOROP-Kongress 2013” i es fan amb factura personal. 

 

Esperem la vostra visita. 

mailto:robert.lorenz@dorint.com
http://www.dorint.com/
mailto:a.schuetze@leonardo-hotels.com
http://www.leonardo-hotels.com/

