Vstupné na Historik Mobil

Závody motorek v Lückendorfu,
přehlídka historických vozů v Jonsdorfu a slavnost v
Bertsdorfu

Celodenní lístek na sobotu nebo na neděli
zahrnuje:

Historik
Mobil

13.

2. do 4. srpna 2019

Přírodní park Zittauer Gebirge - Horní Lužice / Sasko

Vstup na závody motorek do Lückendorfu, na přehlídku historických vozů do Jonsdorfu a na lidovou slavnost do Bertsdorfu. Kyvadlovou autobusovou dopravu mezi těmito místy. Jednu
jízdu mašinkou Oybin/Bertsdorf nebo Jonsdorf/Bertsdorf nebo
obráceně (Vlak „I K-Zug“ Povinný přirážka). Otevřené nádražní
muzeum v Bertsdorfu. Parkování.

5 Euro – zlevněné vstupné
8 Euro – dospělý

Lístek na celý víkend:

Vstup na závody motorek do Lückendorfu, na přehlídku historických vozů do Jonsdorfu a na lidovou slavnost do Bertsdorfu. Kyvadlovou autobusovou dopravu mezi těmito místy. Jednu
jízdu mašinkou Oybin/Bertsdorf nebo Jonsdorf/Bertsdorf nebo
obráceně (Vlak „I K-Zug“ Povinný přirážka). Otevřené nádražní
muzeum v Bertsdorfu. Parkování.

7 Euro – zlevněné vstupné
12 Euro - dospělý

Informace:
www.zittauer-schmalspurbahn.de/cz
Fotos: Benny Bechter, Mario England

7 různých vlaků v nasazení
Žitavská úzkokolejka
Lückendorfské závody do vrchů • Jonsdorfské dny veteránů

Festival Žitavská úzkokolejka
A už je to zase tady! V Žitavských horách budou
burácet staré motory a funět historičtí oceloví
ořové. Na kolejích i silnici uvidíte o prvním srpnovém víkendu celou řadu rarit z historie dopravy v
Sasku. Vlastně živé dopravní muzeum – akce Historik Mobil. Mimořádně zajímavé lokomotivy a celé
vlakové soupravy budou celý víkend vozit v plném nasazení cestující na
všech tratích Žitavské úzkokolejky. Jonsdorfské dny veteránů budou ve
stejný čas místem, kde si dají dostaveníčko nejrůznější historická silniční
vozidla, traktory, nákladní a hasičské vozy – to vše na nádraží a před
budovou Obecního úřadu v lázních Jonsdorf. Na nejstarší přírodní závodní
trati při Lückendorfských závodech do vrchu se utká celá plejáda vozidel
známých z historie motoristického sportu.

Jonsdorfské dny veteránů

Lückendorfské závody do vrchů

• 7 různých vlaků v provozu:
- mezi Žitavou a Oybínem jezdí vlaky v hodinovém intervalu s vyhlídkovým
vozem (AWZ) a jídelním vozem (SWZ)
- mezi nádražími Bertsdorf a Kurort Jonsdorf jezdí vlaky v půlhodinovém
intervalu s vlakem Saský vlak, Vlak Říšských drah a IV K 99 584
zapůjčeným od Döllnitzbahn
- zvláštní jízdy s vlakem I K (s příplatkem) a motorovým vozem VT 137 322

