
Brignole

2014 a Gènova
31 d'agost - 6 setembre

El programa definitiu i 
la manera d'inscriure-s'hi 
es posaran a la web del 
Gruppo Fermodellistico 
Genovese 

“www.gfg-genova.it” 
el mes d'abril de 2014.

Per informació podeu escriure a “g.gereschi@libero.it”

Congrés MOROP 



ETR 1000 Ansaldo-Breda 

La Spezia

ETR 600 
Alstom

Pistoia

Casella

Savigliano

Granarolo

Programa

Del Diumenge 31 d'agost al 
                 Dissabte 6 setembre  de 2014

- Diumenge 31 d'agost: Sessió del Comité Tècnic i del Co-
mité Directiu.
Pels acompanyants, visita guiada al centre històric de 
Gènova.

- Dilluns 1 de setembre: Sessió del Comité Tècnic, a la tarda 
Assemblea de Delegats.
Pels acompanyants, a primera hora de la tarda visita turística 
de la ciutat en autobús descobert.
Per a tots: a mitja tarda (al voltant de les 6 de la tarda) aper-
tura oficial del Congrés.

- Dimarts 2 de setembre: Viatge en tren a la zona de les ”Cinque
Terre”, dinar, desplaçament a La Spezia en tren per visitar el 
”Museo Nazionale dei Transporti”, retorn en tren a Gènova. 

- Dimecres 3 de setembre: Viatge en tren a Savigliano, visita a 
la planta d'Alstom, dinar i visita del  ”Museo Ferroviario Piamon- 
tese”, retorn en tren a Gènova.

- Dijous 4 de setembre: Viatge en tren a Pistoia, visita al “De-
posito Rotabili Storici” (Dipòsit de material mòbil històric), dinar,
visita a la planta d'Ansaldo-Breda, retorn en tren a Gènova.

- Divendres 5 de setembre: viatge amb els mitjans de transport públics
no convencionals de Gènova : Passeig en vaixell pel Pegli, funicular
del Righi, Tramvia de Granarolo,
dinar i a la tarda,  visita  a  la  
maqueta de Ronco, amb viatge 
en tren per la via vella de Giovi 
a l'anada i per la “Sucursale“
al retorn.
Al vespre, sopar de cloenda.

- Dissabte 6 de setembre:Viatge 
a Casella amb el tren de via 
mètrica, dinar i retorn a Gènova.

Righi

Navebus

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinque_Terre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinque_Terre
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_succursale_dei_Giovi
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