64è Congrés MOROP 2017
A GRONINGEN (NL)
DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE DE 2017
PROGRAMA
RECEPCIÓ DEL CONGRÉS:
A l’Estació Central de Groningen > edifici principal
Hores d’obertura de la Recepció del Congrés:
Dissabte 02‐09‐2017
de 10:00 a 21:00 hores
Diumenge 03‐09‐2017
de 09:00 a 21:00 hores
Dilluns 04‐09‐2017
de 09:00 a 16:00 hores
DIUMENGE 3 DE SETEMBRE DE 2017
09:00 a 12:00 Sessió del Comitè Tècnic a l’Hotel Hampshire Plaza, amb pausa cafè. (3.2)
12:30 a 13:30 Dinar PELS DELEGATS a l’Hotel Hampshire Plaza (3.4)
Els acompanyants poden dinar igualment, però a la carta i pel seu compte. No poden menjar el forfait previst per les
reunions dels CT/CD.

13:45 a 17:15 Sessió del Comitè Tècnic a l’Hotel Hampshire Plaza, amb pausa cafè. (3.5)
Horari a definir Assemblea de FERPRESS a l’Hotel Hampshire Plaza (3.7)
Pels acompanyants:
08:45 a 12:15 Visita a la ciutat antiga amb guia (3.3)
Trajecte d’anada i tornada pels residents a l’Hotel Hampshire Plaza amb bus de Qbuzz, línia 2 direcció “Grote Markt”.
Sortida a les 08:32h o a les 09:02h de la parada “Eisenhouwerstraat” i arribada a les 08:52h o a les 09:22h a “Grote
Markt”.
Trajecte a peu cap a l’hotel Hampshire Groningen Centre.
Trobada davant la Oficina de Turisme, en front de la Torre Martini.
Inici de la visita guiada sobre 09:30h, final de la visita guiada sobre 12:15h.
Dinar lliure a la ciutat, retorn lliure amb Qbuzz línia 2 des de “Grote Markt” cap a l’Hotel Hampshire Plaza als 05 i als 35
minuts de cada hora. Ens entregaran un plànol de la ciutat i cal comptar 10 minuts a peu de/cap a la parada
“Eisenhouwerstraat”.

Horari a definir Visita de la maqueta H0 i N del “MSC Railrunners” (3.6)
DILLUNS 4 DE SETEMBRE DE 2017
09:00 a 12:00 Sessió del Comitè Tècnic a l’Hotel Hampshire Plaza, amb pausa cafè. (4.2)
12:30 a 13:30 Dinar PELS DELEGATS a l’Hotel Hampshire Plaza (4.3)
Els acompanyants poden dinar igualment, però a la carta i pel seu compte. No poden menjar el forfait previst per les
reunions dels CT/CD

14:00 a 16:00 Assemblea de delegats MOROP a l’Hotel Hampshire Plaza, amb pausa cafè (4.4)

18:00 a 19:00 Obertura oficial del 64è Congrés MOROP (4.5)
DIMARTS 5 DE SETEMBRE DE 2017
08:00/08:15 a 11:00 Des dels hotels, transferència en bus Arriba Touring cap a Haaksbergen
(Província d’Overijssel) fins al “Museum Buurtspoorweg” (Tren Museu). (5.1)
11:00 a 13:30 Viatge en tren de vapor fins a l’estació de Boekelo, circulació de locomotores,
visita al museu i dinar de picnic. (5.2)
13:30 a 15:30 Retorn a Haaksbergen, visita del museu i pausa cafè (5.3)
15:30 a 17:45 aprox. Retorn en bus Arriva Touring cap els hotels (5.4)
DIMECRES 6 DE SETEMBRE DE 2017
08:45/09:00 a 10:00 Viatge sorpresa: des dels hotels, trajecte en bus històric cap a Stadskanaal
fins al “Museumspoorlijn S.T.A.R.” (Stichting Stadskanaal Rail) (Tren Museu). Es
la línia museu mes llarga dels Països Baixos. (6.1)
10:00 a 12:30 Trajecte en tren de vapor històric cap a Veendam, circulació de trens.
Naturalment l’aparell de fotos es fortament recomanat. Retorn cap a
Stadskanaal, amb parades fotogràfiques. Ens han promès la locomotora tipus
52 DR. (6.2)
12:30 a 15:00 Dinar al dipòsit, després visita del museu (dins i fora) (6.3)
15:00 a 15:30 Viatge amb el bus històric cap a Hoogezand i visita del “National Bus Museum”
(NBM) (Museu Nacional d’Autobusos) (6.4)
15:30 a 17:00 Visita del museu i pausa cafè.
Des de Hoogezand, retorn als hotels (arribada sobre les 18:00 hores) (6.5)
DIJOUS 7 DE SETEMBRE DE 2017
09:30 a 17:30 Trajecte en bus Arriva cap a Landgoed Nienoord. (7.1)
Som a Borg Nienoord amb els seus canals i ponts llevadissos. També hi ha un museu amb una col·lecció
de diligències “Museumnienoord” i es podrà passejar en un gran circuit ferroviari amb vapor viu.
Lamentablement sense el vapor del grup Nienoord, que nomes circulen els diumenges, serà possible
circular pel circuit amb la dièsel 6400 vermella.
Però, i sempre hi ha un però, els voluntaris del grup de Genzelbahn han acceptat circular aquest dia per
nosaltres amb les seves locomotores de vapor al circuit de Nienoord.
A partir de les 10:30, posaran les locomotores en pressió (aproximadament 1 hora) i els podrem fer
preguntes, etc... en anglès i en alemany, pot ser que també en francès amb l’ajut d’un traductor MOROP?
També hi haurà algú que us explicarà la història de Nienoord i si voleu passejar, es pot obtenir un plànol de
passejades a l’entrada principal del Parc.
Si aquest dia fa calor, podeu aprofitar la piscina, no oblideu de portar el banyador.
Per menjar i beure, hi ha una cafeteria, una hamburgueseria i restaurants. L’entrada es vàlida per tot el parc
així com els trajectes d’anar i tornar en bus. (7.2)
Pels que vulguin visitar el poblet de Leek, es dia de mercat !. Però no oblideu de ser al parking de Nienoord
a les 16:45 pel retorn en bus. Heu perdut el bus? Qbuzz Línia 3 des del poble, direcció “Hoofdstation
Groningen”.

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE DE 2017
08:45/09:00 a 10:30 Trajecte en bus Arriva Touring cap a l’”Afsluitdijk” (Gran dic) i l’antiga illa
de treball (artificial) Breezanddijk, únic lloc on els bus poden fer mitja volta. A Breezanddijk es troba l’estàtua
de l’enginyer Lely que va acabar la construcció del dic però també una estàtua commemorativa de la
posada de la darrera pedra. L’illa està situada a aproximadament 17 km. De la costa frisona. Es pot veure el
mar de Wadden (en direcció a l’Oest) i el IJsselmeer (en direcció a l’Est).
La gran diferència es que a un cantó hi ha aigua salada i a l’altre cantó aigua dolça (IJsselmeer). (8.1)

Continuació del viatge en bus cap a l’Est, per les carreteres locals i no per
l’autopista, via Bolsward fins a Sneek (zona de les patates fregides i vedella arrebossada). Distribució de

11:10/11:20 a 12:05

bosses de picnic i possibilitat de prendre un cafè als museus que es visitaran. (8.2)

12:05 a 15:00 Visita grup 1:

Nationaal Modelspoor Museum (Museu del Ferrocarril en Miniatura), Bus 1. (8.3a)

Visita grup 2:
Fries Scheepvaart Museum (Museu Marítim de Frísia), Bus 2. (8.3b)
Al cap d’uns 70 minuts sortida cap a l’altre museu dels bus 1 i 2 (canvi de grup), igualment 70 minuts per
l’altra visita.
Acabades les visites, els bus tornen cap els hotels, arribada al voltant de les 16:00 hores.

19:30

Sopar de Clausura a l’Hotel Hampshire Plaza.
Bus de Hampshire Groningen Centre cap a l’Hotel Hampshire Plaza, sortida 19:10/19:25 i arribada sobre
les 19:30h. Accés a la sala del restaurant a partir de les 19:30h.
ATENCIÓ! Retorn del bus cap a Hampshire Groningen Centre a les 22:15/22:30h. Heu perdut el bus?
Qbuzz Línia 2 parada “Eisenhouwersstraat” direcció “Hoofdstation-Grote Markt” (bitllet 1 hora = 2 Euros).

(8.4)
DISSABTE 9 DE SETEMBRE DE 2017
Us diem, a reveure, bon viatge de retorn, i esperant ens tornem a veure l’any
que ve amb ocasió del 65è Congrés MOROP.
NOTA PER LES PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT: Els divendres, dissabte i diumenge,
l’Hotel Hampshire Plaza fa circular una llançadora (bus) cap a l’estació central i tornada. La
parada es troba a l’alçada del Goningen Museum i al cantó oposat a l’edifici principal de
l’estació de Groningen. ATENCIÓ: únicament amb reserva.

