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67è CONGRÉS MOROP 
KOBLENZ (DE) 

Del 05 a l’11 de setembre de 2020  

 

Sota el patrocini del primer ministre de Renània-Palatinat, Malu Dreyer 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA IL·LUSTRAT 
 

Dissabte 05-09-2020 

Arribada dels participants. 

Recepció del Congrés al GHotel al costat de l’estació de 16:00 a 18:00 

hores. 

 

A partir de les 18:00 hores, trobada dels participants ja arribats al punt de 

trobada “Königsbacher” a la plaça de l’estació, (Löhrstrasse, 143). 

 

   
 



2 

 

Diumenge 06-09-2020 

Recepció del Congrés al GHotel de 13:00 a 17:00 hores. 

A1 – 09:00  Sessió de la CT (Comissió Tècnica). 

A2 – 12:00 Dinar a l’Alten Brauhaus, pagament al restaurant. 

A3 – 14:00 Reunió de la Junta del MOROP. 

A4 – 14:00 Pels acompanyants. Visita guiada a la vila històrica de Koblenz 

  Punt de trobada al GHotel al costat de l’estació. 

 

 
 

Dilluns 07-09-2020 

Recepció del Congrés al GHotel de 10:00 a 12:00 hores. 

B1 – 09:00  Sessió de la CT (Comissió Tècnica). 

B2 – 12:00 Dinar a l’Alten Brauhaus, pagament al restaurant. 

B3 – Assemblea de delegats. 

 

 

 
 

B4 – 08:45 Pels acompanyants. Excursió fluvial a St. Goarshausen 

  Punt de trobada a l’estació inferior del telefèric. 
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Dues activitats, compatibles: 

 

B4.1  Visita del Lorelei pel seu compte (en bus turístic). 

  Preu del bus 5,90€ a càrrec del participant. 

  Dinar lliure. 

B4.2 – 13:00 a 14:30 hores. Visita guiada de St. Goar i St. Goarshausen en  

  ferri (mínim 12 persones). 

16:05 Retorn en vaixell des de St. Goarshausen, arribada a Koblenz a 

les 18:10 hores. 

 

 
 

B5 – 19:00 a 20:00 hores  Recepció per la ciutat de Koblenz 

     Al lloc que oportunament s’anunciarà. 

 

Dimarts 08-09-2020 

C1 – 09:00 Visita guiada al Museu de la DB de Koblenz. 

  Punt de trobada a la porta del Museu 

 
 

Dinar a Koblenz pel vostre compte. 
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C2 – 14:00 Excursió en telefèric a la fortalesa d’Ehrenbreitstein, amb visita 

guiada a la fortalesa. 

  Punt de trobada a l’estació inferior del telefèric. 

  Retorn individual. 

 

      
 

Dimecres 09-09-2020 

D1 –  08:30 Viatge en tren regular de Koblenz Hbf cap a Brohl (via 9). 

09:00 Visita als tallers del Vulkan-Express, seguidament viatge en 

tren de vapor especial fins a Oberzissen i en tracció diesel fins 

a Engeln. 

 

 
 

Dinar a la sala Vulkan d'Engeln (begudes no incloses) 

Retorn en tren especial fins a Brohl, seguidament en tren regular cap a 

Koblenz Hbf. 
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Dijous 10-09-2020 

E1 – 09:00 Sortida en tren especial VT 98 de Koblenz Hbf cap a Trier Hbf 

 
 

A l’arribada, visita guiada de la ciutat, durada 1:30 hores, en tres grups 

(alemany, francès i castellà). 

 
Dinar al Restaurant Domstein (begudes no incloses), després temps lliure. 

 
Retorn en tren especial VT 98 de Trier Hbf fins a Koblenz Hbf. 
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Divendres 11-09-2020 

F1 –  08:30 Viatge en tren regular de Koblenz Hbf cap a Andernach. 

 09:00 Visita guiada a Andernach (alemany i francès). 

 

   
 

 11:15  Grup 1 visita del Museu del Guèiser. 

 11:30  Grup 2 visita del Museu del Guèiser. 

 11:45  Grup 3 visita del Museu del Guèiser. 

 13:05  Sortida en vaixell cap el Guèiser. 

Possibilitat de fer un petit refrigeri pel nostre compte al Museu. 

 14:35  Retorn al Museu. 

 15:12  Retorn en tren regular a Koblenz Hbf. 

 

F2 –  18:00 Sortida dels hotels en bus especial cap a Mülheim-Kärlich. 

 19:00 Sopar de Clausura a “Alten Brauhaus” Mülheim-Kärlich.  

 (begudes no incloses) 

 22:00 i 22:30 Retorn en bus cap els hotels. 

 

 
 

INFORMACIÓ 

S1 – El bitllet VRM és vàlid del 06 al 12-09-2020. Es necessari per gairebé 

totes les excursions. Aquest títol és vàlid a les línies dels ÖPNV, també a 

Andernach i a Brohl. 


