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Přírodní park Zittauer Gebirge - Horní Lužice / Sasko

Žitavská úzkokolejka
Lückendorfské závody do vrchů • Jonsdorfské dny veteránů

Celodenní lístek na sobotu nebo na neděli 
zahrnuje:
Vstup na závody motorek do Lückendorfu, na přehlídku histo-
rických vozů do Jonsdorfu a na lidovou slavnost do  Bertsdor-
fu. Kyvadlovou autobusovou dopravu mezi těmito místy. Jednu 
jízdu mašinkou Oybin/Bertsdorf nebo Jonsdorf/Bertsdorf nebo 
obráceně. Otevřené nádražní muzeum v Bertsdorfu. Parkování.

5 Euro – zlevněné vstupné
8 Euro – dospělý

Vstupné na Historik Mobil
Závody motorek v Lückendorfu, 

přehlídka historických vozů v Jonsdorfu a slavnost v 
Bertsdorfu

Lístek na celý víkend:
Vstup na závody motorek do Lückendorfu, na přehlídku histo-
rických vozů do Jonsdorfu a na lidovou slavnost do Bertsdor-
fu. Kyvadlovou autobusovou dopravu mezi těmito místy. Jednu 
jízdu mašinkou Oybin/Bertsdorf nebo Jonsdorf/Bertsdorf nebo 
obráceně. Otevřené nádražní muzeum v Bertsdorfu. Parkování.

7 Euro – zlevněné vstupné
12 Euro - dospělý

Informace:
www.historikmobil.de

www.zittauer-schmalspurbahn.de/downloads

Fotos: Lückendorfer Bergrennen, André Dörfelt, Mario England



a u budovy obecního úřadu Klimatických lázní Jonsdorf pak hasičskou 
techniku. Mnoho vozidel známých z historie motoristického sportu se utká 
při předváděcích jízdách a jízdách pravidelnosti při poháru ADMV Classic 
Cup při příležitosti již 95. Lückendorfských závodů do vrchu. 

Festivalová nej Žitavské úzkokolejky 2018:
• Otevření dětského NÁDRAŽÍ - nového hřiště v nádraží Oybin
• Uvedení do provozu nového vyhlídkového vagónu pro Vlak Říšských 

železnic
• Ukázka provozu zcela výjimečné lokomotivy, která na saských tratích 

dosud nikdy v provozu nebyla

Festival Historik Mobil spojuje již po 12. 
nostalgické zážitky na kolejích Žitavské 
úzkokolejky a na silnicích v Žitavských 
horách. Slavnostní víkend zahajuje velká 
párty večer 3. srpna, letos opět za rytmů 
zvučné kapely Jolly Jumper a následným 
velkým ohňostrojem v nádraží Bertsdorf. 
Po oba následující dny očekávejte na 
Žitavské úzkokolejce hustý provoz na 

všech tratích. Zažijte pouť na nádraží Bertsdorf s otevřeným muzeálním 
nádražím, stánky prodejců, klubů a spolků a hudebním programem. Jons-
dorfské dny veteránů zase prezentují silniční vozidla, traktory, nákladní auta 

Lückendorfské závody do vrchůŽitavská úzkokolejka

Jonsdorfské dny veteránů


