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AC TUEEL   .  36e IMA en 12e Märklin Dagen 2019

De belangrijkste info … 
Lezersprijsvraag Overnachting

Prachtige service: Het informatie-
punt ipunkt helpt bij de zoektocht 
naar een hotel

Het afwisselende en boordevolle programma van de IMA 
vormt de perfecte aanleiding voor een uitstapje tijdens een 
lang weekend. Om niets aan het toeval te hoeven overlaten, 
staat het informatiepunt iPunkt u met raad en daad ter zijde.

Kom vroeg in actie, want veel hotels zijn ruim van te voren 
volgeboekt. Het bureau voor toerisme in Göppingen adviseert 
u over geschikte hotels en overige opties voor uw verblijf in de 
stad zelf en in de idyllische omgeving.

Stel uw vraag per telefoon +49 (0) 71 61/65 02 92 of per  
e-mail ipunkt@goeppingen.de aan de medewerkers van het 
team. Ze helpen u graag. 

Medewerkers van ipunkt zullen tijdens het evenement bij de 
ingang van de Werfthalle aanwezig zijn. Ze beantwoorden uw 
vragen en hebben interessante brochures over Göppingen 
voor u.

Finale: Geef uw eerste  
modelbaan vorm

 Talrijke lezers lieten hun creativiteit 
de vrije loop en planden een indruk-
wekkende beginnersbaan. Complexe 
railconstructies op twee niveaus, 
uitgekiende stadsplanningen en lief-
devol tot in de details vormgegeven  
landschappen – door het grote aantal  
inzendingen en de kwaliteit had de 
vakjury het niet makkelijk. De tien 
beste ontwerpen hebben de finale 
bereikt en worden nu op de IMA  
getoond. En dan is de vraag aan u: 
wie is uw favoriet? Met een stem-
briefje kunt u in Göppingen  
stemmen en maakt u kans op 
interessante prijzen. Op zondag om 
15 uur worden op het grote podium 
in het Stauferpark de winnaars 
gehuldigd.

Jubileum: 160 jaar Märklin en 60 jaar Minitrix, dat moet waardig worden gevierd. Precies op tijd voor 
het evenement van het jaar lukt dat met de drie speciale modellen met historische motieven. Geraffi-
neerd: passende wisselwielparen veranderen de wagen 48219 in de gelijkstroomvariant voor Trix H0.

Voor verzamelaars: de gelimi-
teerde speciale wagen voor de 
Spoor Z-Convention 2019.

Speciale IMA-wagen Z-Convention

Art. 48219 (H0) Art. 91119 (N) Art. 86666 (Z)Art. 80922 (Z)
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… in een oogopslag

Clubleden krijgen niet alleen lagere toegangsprijzen, maar ook 
een welkomstgeschenk (Stauferpark).

Shuttle-Service
Openingstijden:  
Vr./za. 9 – 18 uur, Zo.: 9 – 17 uur

VOLWASSENEN
 • Dagkaart normaal  12 euro

 • Dagkaart clubleden  10 euro

 • Personen met een handicap 10 euro

 • Gezinskaart (twee volwassenen  
en drie kinderen tot 12 jaar)  25 euro

KINDEREN EN JONGEREN
 • Dagkaart voor kinderen (3 tot 12 jaar)   5 euro 

 • Dagkaart leden Start up en my world Club   3 euro 

Gemakkelijk en gratis van station  
naar station

Zonder stress en gratis brengt de Märklin shuttle u comfortabel naar alle 
locaties van het evenement. Er worden een twintigtal bussen ingezet. 
Een hoge frequentie en korte wachttijden zijn daarom gewaarborgd. Als  
u op tijd bij uw favoriete onderdelen van het evenement wilt zijn, raden 
we u aan voldoende reistijd in te plannen. Zo mist u beslist geen rit met 
een speciale trein op het station in Göppingen.

De route: “Stauferpark”–“EWS Arena”–“Märklin Stammwerk/ 
Märklineum” (Märklin fabriek en Märklineum)–“Bahnhof” (Station)– 
“Leonhard-Weiss-Areal”–“Stauferpark”.

GLS-pakketdienst – twee afgiftepunten op 
de volgende locaties:

 • Stauferpark  • Märklineum

Geen gesleep met tassen meer. De GLS-pakketdienst bezorgt uw  
nieuwe Märklin producten bij u thuis. Voor een ontspannen  
shoppingervaring. Voorwaarden per pakje: 
3 euro binnen Duitsland, 6 euro binnen de EU.

Openingstijden/prijzen

Het Märklin Vakhandelsinitiatief heeft een eigen stand en brengt voor bezoekers 
aan de IMA twee speciale modellen in H0 en Z mee.

De stofsilowagen uit tijdperk III in markante retro- 
verpakking is nog een hoogtepunt tijdens de IMA 2019.

Speciale MHI-wagen Speciale wagen “Werksbesichtigung” 

Art. 48919 (H0) Art. 86117 (Z) Art. 46629 (H0)
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