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PROGRAM  SETKÁNÍ  PARTNERŮ  PROJEKTU 

ZUBAČKA – UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ 

Realizace projektu: Železniční společnost Tanvald, o.p.s. 

Partner projektu: Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen   
 

Návštěva českého partnera v Bergenu ve dnech 14. a 15. května 
 

Program setkání / Program of the meeting: 
 

Pátek 13. 5. 2016 / Friday 13. 5. 2016: 

- 21.15 přílet do Bergenu / Arrival at the airport in Bergen 

- transfer z letiště do muzejní stanice Garnes, ubytování / transfer from airport to 

museum station Garnes, accommodation 
 

Sobota 14. 5. 2016 / Saturday 14. 5. 2016: 

- 9:00 – 13:00 – vyhlídková plavba kolem muzejní železnice / tour boat around the museum 

railway 

- 13:00 – 16:00 – prohlídka živého skanzenu městské architektury v Bergenu  / visit of the 

lively open-air museum of urban architecture in Bergen 

- 17:00 – 21:00 – společná večeře s diskuzí o dalším marketingovém využití Výtopny Kořenov 

a doprovodných programech / Dinner with discussion  about use of the locomotive shad in 

Kořenov and accompanying programs 
 

Neděle 15. 5. 2016 / Sunday 15. 5. 2016: 

- 9:00 – 12:00 prohlídka zrušené úzkokolejné dráhy a její prezentace v krajině / visit of 

canceled narrow-gauge railway and its presentation in the landscape 

- 13:00 – 16:00 pracovní oběd a diskuze o uspořádání živé expozice vozidel ve výtopně /  

working lunch and a discussion about  the arrangement of a live exhibition of vehicles in 

the locomotive shed  

- 17:00 – 18:00 dokončení prohlídky zrušené úzkokolejné dráhy / finishing the tour 

canceled narrow-gauge railway 
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Pondělí 16. 5. 2016 / Monday 16. 5. 2016: 

- 9:00 – 11:00 prohlídka depozitáře a dílenského zázemí u stanice muzejní dráhy Arna  / 

visit of the railway depository and a new workshop facilities – Arna station 

- 12:00 – 14:00 prohlídka nové tramvajové vozovny (diskuze nad plánováním v Norsku) / 

visit of the new tram depot (discussion of planning in Norway) 

- 16:30 odlet do Prahy / departure to Prague 

 

 

 

Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost  

Mgr. Jiří Střecha   

 

Květen 2016 

 

    


