
 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής στην 33η ΙΜΑ και στα Μärklin  Open Days 2017  

Göppingen Παρασκευή 15- Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 

 

1η Ημέρα:  Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου  

Αναχώρηση νωρίς το πρωί στις 6:30 από Αθήνα και στις 7:30 από Θεσσαλονίκη με τακτική πτήση 

Aegean/Lufthansa/Swiss και άφιξη στη Στουτγάρδη  

Επίσκεψη στην 1η μέρα της έκθεσης IMA (Διεθνής Έκθεση Μοντελισμού) 

- Χώρος έκθεσης μακετών (πολλοί σύλλογοι τρενομοντελιστών από τη Γερμανία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες, Μ.Βρετανία κλπ. εκθέτουν τις εντυπωσιακές 

λεπτομέρειας και λειτουργικότατας μακέτες τους) και κατασκευαστών (όλοι οι μεγάλοι 

κατασκευαστές Roco, Piko, ESU, Viessmann, Vollmer, Kibri, Brawa, Noch, Faller, Seuthe, LUX, 

Auhagen κλπ.) 

Γεύμα στο χώρο της έκθεσης 

- Μουσείο Märklin (η ιστορική εξέλιξη της Μärklin μέσα από τα προϊόντα της που εκτίθενται σε 

βιτρίνες από τα πιο παλιά στα πιο καινούργια.  Επίσης κατάστημα πώλησης μέσα στο Μουσείο 

για είδη Märklin 2ης διαλογής.  

Επίσκεψη στο κάστρο και το Σ.Σ. Neuffen και δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο της περιοχής 

Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* σε ακτίνα 10 km από την πόλη του Göppingen  

 

2η Ημέρα:  Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

Eπίσκεψη στην 2η μέρα της έκθεσης ΙΜΑ  

- Σ.Σ. Göppingen όπου θα δούμε πάνω από 20 διαφορετικές ιστορικές μηχανές (ατμομηχανές, 

ντηζελομηχανές, ηλεκτρομηχανές) που θα έχουν καταφθάσει από όλα τα μήκη και πλάτη της 

Γερμανίας για την έκθεση 

- Εκδρομή με ειδικό εκδρομικό συρμό από το Σ.Σ. του Göppingen 

Γεύμα 



- Επιβίβαση στο θρυλικό Railbus και μετάβαση στο μηχανοστάσιο Leonhard Weiss όπου θα 

δούμε από κοντά εξοπλισμό κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου, θα επιθεωρήσουμε 

μηχανές στο συνεργείο μέσα από τάφρους επιθεώρησης και θα δούμε εντυπωσιακές μακέτες 

και happenings 

Επίσκεψη στη γραφική και ιστορική πόλη του Tübingen.   

Δείπνο 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

3η Ημέρα:  Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό στο ξενοδοχείο/ Check Out 

Επίσκεψη στο Μουσείο Mercedes στη Στουτγάρδη, όπου εκτίθεται όλη η ιστορία της σημαντικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας και συγχρόνως η ιστορία της εξέλιξης της αυτοκίνησης από την ανακάλυψή της 

μέχρι και σήμερα.  Συγχρόνως το Μουσείο συνδέει με αριστοτεχνικό τρόπο την εξέλιξη της αυτοκίνησης 

με αναφορές στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία, έτσι ώστε η επίσκεψη να αποτελεί μια 

θαυμάσια εμπειρία τόσο για τον λάτρη της τεχνολογίας όσο και για τους λάτρεις της ιστορίας! 

Επίσκεψη στο φθινοπωρινό τρένο κήπου Schweickhardt στα περίχωρα της Στουτγάρδης όπου σύλλογοι 

τρενομοντελιστών και ιδιώτες τρέχουν τα τρένα τους κλίμακας G (κήπου) σε ένα μοναδικό συνδυασμό 

φυσικού περιβάλλοντος και τρένων κήπου.  

Επιστροφή με τακτική πτήση Aegean/Lufthansa/Swiss από Στουτγάρδη στις 19:15 με προορισμό την 

Αθήνα (άφιξη 00:45 επόμενη μέρα στην Αθήνα) και στις 19:50 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη (άφιξη 

23:20 στη Θεσσαλονίκη). 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

520€/άτομο για τα μέλη των Φίλων Μärklin  Ελλάδος με ενεργή συνδρομή 

560€/άτομο για τα μη μέλη των Φίλων Μärklin  Ελλάδος 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Δευτέρα 15 Μαϊου 2017 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ: Έως 31 Μαίου 2017 

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marklin.gr ή μέσω email στο info@marklin.gr 

ή τηλεφωνικώς στο 211 012 1992 (Αθήνα) και 2310 495060 (Θεσσαλονίκη). 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: 

http://www.marklin.gr/
mailto:info@marklin.gr


- Αεροπορικά εισιτήρια με φόρους αεροδρομίων για μεταφορά με χειραποσκευή 

- Μετακινήσεις με μισθωμένο Mini Bus   

- Είσοδο στις εκδηλώσεις της ΙΜΑ 

- Διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην περιοχή του Göppingen 

με πρωινό 

- Μπλούζα POLO του HMC 

Δεν συμπεριλαμβάνονται: 

- Φαγητό (εκτός πρωϊνού στο ξενοδοχείο) 

- Φιλοδωρήματα 

- Είσοδος στο Μουσείο Mercedes (περίπου 15€/άτομο) 

- Εισιτήρια εκδρομικού συρμού (περίπου 15€/άτομο) 

- Ταξιδιωτική ασφάλιση (περίπου 20€/άτομο) 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

- Ηλικία >18 ετών.  Σε περίπτωση ανήλικου απαιτείται ηλικία >12 ετών και απαραιτήτως 

ενήλικος συνοδός. 

- Εν ισχύ (την ημερομηνία εκτέλεσης του ταξιδιού) ταξιδιωτικά έγγραφα όπως αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο. 

- Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο ταξίδι και υποβολή του στο HMC μέσα στις 

προθεσμίες.  Η συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία 

ταυτότητας όπως ακριβώς αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο ή ταυτότητα), 

τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατήριο ή ταυτότητα) που θα χρησιμοποιηθεί 

καθώς και την ημερομηνία γέννησης. 

- Προκαταβολή 50% της αξίας του ταξιδιού έως την 31/5/2017.  

- Εξόφληση της συνολικής αξίας του ταξιδιού έως την 31/8/2017. 

- Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής έως την 30/6/2017 επιστρέφεται το 70% της συνολικής 

αξίας του ταξιδιού.  Για ακύρωση μεταξύ 1/7/2017 και 10/9/2017 επιστρέφεται το 50% της 

αξίας του ταξιδιού.  Για ακύρωση μετά την 11/9/2017 δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από την 

αξία του ταξιδιού. 

To παρόν πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί προ της ενάρξεως του ταξιδιού. 

 

 

 

  


