A Lokwelt Freilassing leporellójának magyar fordítása1
További információ: a www.lokwelt.freilassing.de –n vagy Brolly Péternél, egyesületünk titkáránál kérhető a 20/44-77-0-11-es számon kérhető.
Lokwelt Freilassing vasútmúzeum a Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület együttműködő partnere.

LOKWELT
FREILASSING
A Vasút világa
Együttműlödésben a Deutsches
Museum közlekedési centrumával
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Freilassing – A vasút városa.
Freilassing történetében a vasút mindig
fontos szerepet játszott.
A ’70-es, 80-as években még 1000-nél
is több vasutas dolgozott itt. A helyi
vasútüzemi egység, a vasút ’90-es
években végbement privatizációja
során szűnt meg.
Néhány évvel később felvételt nyert a
körfűtőház a műemlékek listájára és
Freilassing
város
vezetősége
elhatározta, hogy a körfűtőház épületét
a
vasúttól
átveszi
és
abban
vasútmúzeumot alakít ki.
A Múzeum legfontosabb része az 19021905 között elészült körfűtőház. Ebben
a 20 mozdonyállással rendelkező
épületben talált otthonra több más
vontatójármű mellett a Deutschen
Múzeum mozdonyai. A kiállítás része
egy modellvasút is. A Múzeum
fennállása alatt a vasútüzem épületeit
Látványos emléktárgy a fűtőház „aktív
korából” a mozdonyfordító korong.,
amely az ’1920-as években épült és
„még láthatta” a vasút-villamosítást. A
Lokwelt
működésének
hathatós
támogatója a ’2004 májusában alakult:
„A Freilassingi 1905-ös Történelmi
Fűtőház Barátai Egyesület”.

Megközelítés

telefonszámok:
+49(0) 86 54-77 12 24
+49(0) 86 54-77 12 25
Rendszeres nyitva tartás: péntekszo. -vas. : 10-17 óra
Egyéb nyitvatartási alkalmak a
honlapon olvashatóak.
www.lokwelt.freilassing.de
Belépők: felnőtt: 4,50 €,
kedvezményes jegy (diák, idős
csoportos) 3,50 €, isk. osztályok: 3
€/tanuló, gyermek 6 évig: ingyenes,
családi jegy: 9,00 €

Odautazás vonattal:
Freilassingig vonattal, az állomástól
20 p. gyalogút.

Idegenvezetés: minden szombaton
14:00, egyéb időpontokban
telefonos egyeztetés szerint 10 főtől:
25,00€ /csoport

cím: Lokwelt Freilassing,
Westendstr. 5., D – 83395
Freilassing

A fordítás csak tartalmi jellegű és az 2008. 08. 01.-n aktuális információkat tükrözi. Az esetleges fordítási hibákért a Verebélÿ László
Vasúttörténeti Egyesület nem vállal felelősséget és kártérítést senkinek semmilyen jogcímen nem nyújt.

LOKWELT
FREILASSING

LOKWELT
FREILASSING Gyerekek

Elbűvölő vonatok 17 vágányon

Gyermekvilág – élmény minden érzékszervel.

Üdvözöljük Önt a Lokwelt Freilassingban,
Elbűvölő vonatok 17 vágányon.
Élje át a a találkozást lebilincselő kiállítási
tárgyainkkal: a III Nr. 719 –es fogaskerekű
gőzmozdony, B IX „1000” gyorsvonati
gőzmozdony a Maffei-tól, és az E16-os csak
néhány lebilincselő kiállítási tárgyaink közül.
Élvezze a sok szertettel és ráfordított munkával
felújított körfűtőházunkat engedje, hogy a múlt
hangulata magával ragadja.
Nézzen be hozzánk egyszer és csodálja meg a
150 éves vasúttechnikát.
Szeretettel várjuk!

Gondoltunk a kisebbekre is. Kifejezetten a 6-12
éves korosztály számára teremtettünk olyan
izgalmas lehetőségeket amelyeken keresztül ők is
szinte minden érzékszervükkel megismerhetik a
vasutat és a technikát. Az kölcsönös aktivitás
alpvető.
Tedd
próbára
tapintóérzékedet
a
feketedobozunkban és ismerj fel különböző
tárgyakat. A „Vonatutazás” részlegen 3 fából
készült vagonban ismerheted meg a különböző
vonattípusokat. A „Munkavilág Vonatban” a
gyerekeknek lehetősége van különböző tipikus
munkaruhákat felvenni.
(…)

LOKWELT
FREILASSING Színpad
Rendezvények és szemináriumok
A Lokwelt Kulturális csemegét különleges
légkört
és
kivételes
lehetőséget
nyújt
rendezvényekhez.
(…)
Találja meg a Lokvelt nosztalgikus hangulatában
a jövő lehetőségeit.
Bővebb információkért keressen meg minket
elérhetőségeinken.

