
 

 
 

61è Congrés MOROP 2015 

a Landsberg am Lech 
DEL 23 AL 28 D’AGOST DE 2015 

 

PROGRAMA 

 

RECEPCIÓ DEL CONGRÉS: 

A la recepció de l’Hotel RID a Kaufering 

Bahnhofstraße 24   DE-86916 KAUFERING 

 

Hores d’obertura de la Recepció del Congrés: 

 Dissabte 22-08-2015  de 16 a 18 hores 

 Diumenge 23-08-2015  de 12 a 18 hores 

 Dilluns 24-08-2015  de 09 a 12 hores 

 Els altres dies   de 08 a 09 hores 

 

 

DIUMENGE 23 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 12:00 Sessions del Comitè Tècnic i del Comitè de Direcció a l’Hotel Rid. (A1) 

12:00  Dinar a l’Hotel Rid. (A2) 

14:00 a 17:00 Sessions del Comitè Tècnic i del Comitè de Direcció a l’Hotel Rid. (A3) 

Pels acompanyants: 

14:00 a 16:00 Visita a peu de la Vila de Landsberg (A4) 

A partir de les 18:00, trobada i/o sopar, a la carta, dels participants ja presents (A5) 

 

DILLUNS 24 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 12:00 Sessions del Comitè Tècnic i del Comitè de Direcció a l’Hotel Rid. (B1) 

12:00  Dinar a l’Hotel Rid. (B2) 

14:30 a 17:00 Assemblea de Delegats MOROP a l’Hotel Rid (B4) 

Pels acompanyants: 

13:00 a 17:30 Visita al “Münchner Miniland” (B3) 

Per tothom: 

18:30 a 20:00 Obertura Oficial del Congrés i recepció per la Vila de Landsberg a la sala de 

festes de l’antic ajuntament de Landsberg. (B5) 

A partir de les 20:00 visita a la maqueta del MEV LANDSBERG als cotxes i vagons a l’estació de 

Landsberg. (B6) 

 



DIMARTS 25 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 19:00 Excursió a la Zugspitze – la muntanya mes alta d’Alemanya. (C1) 

Viatjarem en tren regular fins a Garmisch-Partenkirchen i allà, en un tren 

especial del Zugspitzenbahn al cim de la muntanya. Allà cada un podrà visitar, 

dinar o grimpar segons els seus desitjos (per muntanyencs especialistes). 

Tornada individual amb el telefèric/cremallera o amb cremallera fins a 

Garmisch-Partenkirchen. D’allà retorn en comú amb tren regular fins a 

Kaufering. 

A partir de les 18:00, sopar lliure a l’hotel del Congrés, a la carta (C2), o a qualsevol altre 

establiment de Kaufering o Landsberg. 

 

 

DIMECRES 26 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 17:30 VISITA AL PARC FERROVIARI I A LA CIUTAT DE AUGSBURG (D1) 

Anirem amb tren regional a Augsburg on farem una visita guiada al Parc 

Ferroviari (visita i dinar al Bahnpark inclosos en el preu), després visita lliure de 

la ciutat romànica d’Augsburg –les propostes de visites es donaran amb la 

documentació- retorn en grup amb el tren regional, sortida d’Augsburg Hbf cap 

a les 16:48. 

A partir de les 18:00, sopar lliure a l’hotel del Congrés, a la carta (D2), o a qualsevol altre 

establiment de Kaufering o Landsberg. 

 

 

DIJOUS 27 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 18:00 VIATGE AMB EL TREN DE VAPOR DE VIA ESTRETA “OCHSLE” (E1) 

Ens desplaçarem en bus fins a Ochsenhausen i d’allà, amb el ferrocarril de via 

estreta de 75 cm. Anirem a Warthausen –Dinar inclòs, amb la possibilitat de 

visitar el Museu del Botó (a pagar a l’entrada). Retorn a Ochsenhausen amb el 

tren de via estreta i seguidament en bus fins a Kaufering. 

A partir de les 18:00, sopar lliure a l’hotel del Congrés, a la carta (E2), o a qualsevol altre 

establiment de Kaufering o Landsberg. 

 

 

DIVENDRES 28 D’AGOST DE 2015 

09:00 a 17:30 EXCURSIÓ A L’AUBERFERNBAHN – UNA LÍNIA DE TREN MOLT BONICA (F1) 

Farem un recorregut amb l’Ammerseebahn en tren regular, que passa per 

Weiheim per anar a Garmisch-Partenkirchen i seguirem cap a Erwalt fins a 

Reute per dinar (inclòs en el preu) on disposarem de temps lliure. Continuació 

de l’excursió i passarem per Pfrontem – Kempten – Kaufbeuren – Buchloe i 

retorn a Kaufering. Cal portar damunt una peça d’identitat. 

19:30  SOPAR DE CLOENDA a l’Hotel Rid (F2) (begudes a part) 

 

 

 

 



INFORMACIONS IMPORTANTS: 

 

Pels desplaçaments, les hores indicades son provisionals. Els horaris definitius es comunicaran 

a l’Oficina del Congrés i penjats a l’Hotel del Congrés. Als dinars, amb el preu, es compresa una 

beguda ( com ½ litre de cervesa o refresc) però no el vi. Les begudes no estan incloses en els 

dinars de la CT ni el sopar de comiat. Les excursions en tren es faran amb el grup complet. Però 

serà possible el retorn individual en petits grups de 5 persones, a l’excepció d’Ochsenhausen. 

 

Hi haurà una documentació amb informacions turístiques interessants per la zona pels 

participants que desitgin passar el dissabte i el diumenge a Landsberg. 

 

INSCRIPCIONS:  MOROP, Peter Briegel, Akazienstr. 14  DE-86899 LANDSBERG AM LECH 

 

Per inscriure-s’hi cal emplenar el FULL D’INSCRIPCIÓ (en català) que podeu descarregar de la 

web de la FEDERACIÓ CATALANA D’AMICS DEL FERROCARRIL  www.fcaf.cat  i enviar-ho per 

correu electrònic al correu indicat al dit full. També hi podeu trobar el full de reserva d’hotel 

que es pot complimentar de la mateixa manera. Les inscripcions son preses en consideració en 

l’ordre d’inscripció. La mateixa regla s’aplica als punts del programa que el nombre de 

participants es limitat. 

No es percep cap import per la inscripció. 

La data límit per la inscripció es el 05 d’agost de 2015. 

 

ALTRES INFORMACIONS: 

Prop de Landsberg trobareu també altres possibilitats d’allotjament, en albergs, hotels i cases 

rurals. En aquest cas no gaudireu de les tarifes especials concedides al Congrés MOROP. 

Trobareu una llista a  www.landsberg.de  

Prop de Landsberg hi ha un càmping excepcional  www.campingplatz-landsberg.de  està a 2,5 

km del centre i a 6 km de l’hotel del Congrés. 

http://www.fcaf.cat/
http://www.landsberg.de/
http://www.campingplatz-landsberg.de/

